
แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

กองคลัง เทศบาลตําบลกะรน  
 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินทําสัญญา วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. วัสดุสํานักงาน 

งานพัสดุฯ 
3,980.- 3,980.- 6 กค. 60 13 กค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 

3,980.- 
ร้านบุญเลิศฯ 
3,980.- 

ตกลงราคา 

2. วัสดุสํานักงาน 
งานผลประโยชน์ฯ 

2,990.- 2,990.- 11 กค. 60 18 กค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
2,990.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
2,990.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะรน  
 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินทําสัญญา วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. น้ําดื่ม 

สํานักปลัด 
640.- 640.- 4 กค. 60 4 กค. 60 ตกลงราคา หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม 

640.- 
หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม 
640.- 

ตกลงราคา 

2. วารสาร 
สํานักปลัด 

1,350.- 1,350.- 6 กค. 60 6 กค. 60 ตกลงราคา บจก. อินฟินิทฯ 
1,350.- 

บจก. อินฟินิทฯ 
1,350.- 

ตกลงราคา 

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
สํานักปลัด 

1,476.60 1,476.60 4 กค. 60 11 กค. 60 ตกลงราคา บจก. คอมเทคฯ 
1,476.60 

บจก. คอมเทคฯ 
1,476.60 

ตกลงราคา 

4. ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร 
สป. งานป้องกันฯ 

856.- 856.- 6 กค. 60 5 สค. 60 ตกลงราคา หจก. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
856.- 

หจก. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
856.- 

ตกลงราคา 

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
สํานักปลัด 

77,650.- 77,650.- 11 กค. 60 18 กค. 60 ตกลงราคา หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
77,650.- 

หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
77,650.- 

ตกลงราคา 

6. วัสดุงานบ้านงานครัว 
สํานักปลัดเทศบาล 

2,040.- 2,040.- 12 กค. 60 19 กค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
2,040.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
2,040.- 

ตกลงราคา 

7. วัสดุสํานักงาน 
สํานักปลัดเทศบาล 

2,520.- 2,520.- 6 กค. 60 13 กค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
2,520.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
2,520.- 

ตกลงราคา 

8. ครุภัณฑ์สํานักงาน 
สป. งานป้องกันฯ 

24,610.- 24,610.- 13 กค. 60 14 กค. 60 ตกลงราคา หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
24,610.- 

หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
24,610.- 

ตกลงราคา 

9. ป้ายไวนิล 
สํานักปลัดเทศบาล 

84,000.- 84,000.- 14 กค. 60 21 กค. 60 ตกลงราคา นายวสุธา สมพรานนท์ 
84,000.- 

นายวสุธา สมพรานนท์ 
84,000.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 



- 2 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะรน  

 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินทําสัญญา วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
10. จ้างทําที่ปักเสา 

สํานักปลัด 
81,900.- 81,900.- 14 กค. 60 18 สค. 60 ตกลงราคา นายสามารถ ภักดีขัน 

81,900.- 
นายสามารถ ภักดีขัน 
81,900.- 

ตกลงราคา 

11. ซ่อมเลื่อยโซยนต์ 
สป. งานป้องกันฯ 

2,140.- 2,140.- 19 กค. 60 18 สค. 60 ตกลงราคา ร้านสกลพาณชิย์ 
2,140.- 

ร้านสกลพาณชิย์ 
2,140.- 

ตกลงราคา 

12. วัสดุสํานักงาน 
สป. งานเทศกิจ 

3,543.- 3,543.- 19 กค. 60 26 กค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
3,543.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
3,543.- 

ตกลงราคา 

13. ครุภัณฑ์สํานักงาน 
สป. งานป้องกันฯ 

39,590.- 39,590.- 19 กค. 60 18 สค. 60 ตกลงราคา หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
39,590.- 

หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
39,590.- 

ตกลงราคา 

14. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
สป. งานป้องกันฯ 

42,479.- 42,479.- 19 กค. 60 18 สค. 60 ตกลงราคา หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
42,479.- 

หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
42,479.- 

ตกลงราคา 

15. วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 
สป. งานป้องกันฯ  

47,850.- 47,850.- 19 กค. 60  18 สค. 60 ตกลงราคา บจก. ซานโต้ฯ 
47,850.- 

บจก. ซานโต้ฯ 
47,850.- 

ตกลงราคา 

16. วัสดุงานบ้านงานครัว 
สป. งานป้องกันฯ 

9,858.- 9,858.- 26 กค. 60 5 สค. 60 ตกลงราคา ร้านบุเลิศฯ 
9,858.- 

ร้านบุเลิศฯ 
9,858.- 

ตกลงราคา 

17. ซ่อมแอร์  
420-51-0040 
สํานักปลัด 

19,795.- 19,795.- 27 กค. 60 3 สค. 60 ตกลงราคา หสม. บุญธรรมแอร ์
19,795.- 

หสม. บุญธรรมแอร ์
19,795.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 



- 3 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกะรน  

 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินทําสัญญา วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
18. ซ่อมรถ 40-0161  

สํานักปลัด 
8,025.- 8,025.- 31 กค. 60 14 สค. 60 ตกลงราคา สุรชัยการช่าง 

8,025.- 
สุรชัยการช่าง 
8,025.- 

ตกลงราคา 

19. ซ่อมแอร์ห้องประชุม 4 
สํานักปลัด 

38,921.25 38,921.25 31 กค. 60 14 สค. 60 ตกลงราคา บจก. พีเอ็ม ฯ 
38,921.25 

บจก. พีเอ็ม ฯ 
38,921.25 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560                                             แบบ สขร.๑ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลกะรน 
 

ลําดับ 
 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ/ 
ราคากลาง 

วงเงินทําสัญญา วันทําสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง   ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,335.30 8,335.30 6/7/2560 11/7/2560  ตกลงราคา บจก .คอมเทค ยูนิฟาย ซิสเตมส์  
ราคา 8,335.30 บาท 

บจก .คอมเทค ยูนิฟาย ซิสเตมส์  
ราคา 8,335.30 บาท 

 

2. วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

3,400.00 3,400.00 17/7/2560 20/7/2560 ตกลงราคา บจก.บุญทองการไฟฟ้า 
ราคา 3,400.00 บาท 

บจก.บุญทองการไฟฟ้า 
ราคา 3,400.00 บาท 

 

3 ทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
ขนาด 160x60 ซม. 

4,800.00 
 

4,000.00 18/7/2560 23/7/2560 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ พรชัย 
ราคา 4,800.-บาท 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
ราคา 4,800.-บาท 

 

4 ซ่อมเครื่องสํารองไฟ 
469-59-0068 

1,819.00 1,819.00 24/7/2560 29/7/2560 ตกลงราคา บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ 
ราคา 1,819.00 บาท 

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ 
ราคา 1,819.00 บาท 

 

5 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 20,745.00 20,745.00 21/7/2560 28 /7/ 2560 ตกลงราคา หสม.บุญธรรมแอร์ 
ราคา 20,745.-บาท 

หสม.บุญธรรมแอร์ 
ราคา 20,745.-บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560                                           แบบ สขร.๑ 
กองช่าง เทศบาลตําบลกะรน 

 
ลําดับ 

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ/ 
ราคากลาง 

วงเงินทําสัญญา วันทําสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง   ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 ซ่อมกล้องและระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด 
หมายเลขครุภัณฑ์ 
429-56-0016 

214,000.- 214,000.- 3/7/60  ตกลงราคา บจก.เอ็นแอนด์เคเดอะซิสเต็ม 
ราคา 214,000.00 บาท 

บจก.เอ็นแอนด์เคเดอะซิสเต็ม 
ราคา 214,000.00 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

2 ซ่อมรถยนต์ ตค-160 10,165.- 10,165.- 6/7/2560 15/7/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 10,165.-บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 10,165.-บาท 

 

3 
 

ซ่อมรถยนต์ บจ-1136 38,145.50 38,145.50 6/7/2560 13/7/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 38,145.50 บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 38,145.50 บาท 

 

5 ซ่อมรถยนต์ 80-5065 
 

30,655.50 30,655.50 17/7/60 22/7/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 25,680.-บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 25,680.-บาท 

 

6 จ้างเหมารถเครน 25 
ตัน 

25,680.00 25,680.00 17/7/60 19/7/2560 ตกลงราคา บจก. ภูเก็ต 89 เซอร์วิส 
ราคา 25,680.-บาท 

บจก. ภูเก็ต 89 เซอร์วิส 
ราคา 25,680.-บาท 

 

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,260.00 7,260.00 17/7/2560 22/7/2560 ตกลงราคา บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ 
ราคา 7,260.-บาท 

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ 
ราคา 7,260.-บาท 

 

8 ซ่อมรถยนต์ 80-5023 10,550.20 10,550.20 27/7/2560 3/8/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 10,550.20 บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 10,550.20 บาท 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
กองการศึกษา  เทศบาลตําบลกะรน 

 
ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์ สํานักงาน ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม  จาํนวน     
1 รายการ (เครื่องดูดฝุ่น Hitahci CV-
960Y จํานวน 1 เครื่อง) 

5,490 5,490 3 ก.ค.60 4 ก.ค.60 ตกลงราคา ร้านแสงฟ้า
อิเลคทริค 
เฟอร์นิเจอร์ 

5,490 

ร้านแสงฟ้า 
อิเลคทริค 
เฟอร์นิเจอร์ 

5,490 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 

 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ไมโครโฟนไร้สาย 
จํานวน 1 ชุด) ของโรงเรียนเทศบาล
วัดกิตติสังฆาราม 

4,900 4,900 3 ก.ค.60 4 ก.ค.60 ตกลงราคา ร้านแสงฟ้า 
อิเลคทริค 
เฟอร์นิเจอร์ 

4,900 

ร้านแสงฟ้า 
อิเลคทริค 
เฟอร์นิเจอร์ 

4,900 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลตําบลกะรน 

2,955 2,955 4 ก.ค.60 5 ก.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
2,955 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
2,955 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 

4 จัดจ้างงานพิมพ์ไวนิล โครงการอบรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ 

810 810 4 ก.ค.60 6 ก.ค.60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์  
พรชัย 
810 

นายสมศักดิ์  
พรชัย 
810 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
5 จัดซื้อของสมนาคุณ โครงการศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ท้องถิ่น ประจําปี 2560 

4,170 4,170 4 ก.ค.60 5 ก.ค.60 ตกลงราคา นายทศพร 
จันทร์สุพรรณ 

4,170 

นายทศพร 
จันทร์สุพรรณ 

4,170 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

6 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 
พร้อมคนขับและน้ํ ามัน เ ชื้อ เพลิ ง 
จํานวน 1 คัน โครงการศึกษาดูงาน
เ พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ท้องถิ่น 

80,000 80,000 4 ก.ค.60 15 ก.ค.60 ตกลงราคา ประกอบทัวร์ 
ตรัง 

80,000 

ประกอบทัวร์ 
ตรัง 

80,000 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 

7 จัดจ้างงานพิมพ์ไวนิล โครงการศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ท้องถิ่น ประจําปี 2560 

360 360 4 ก.ค.60 6 ก.ค.60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
360 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
360 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

8 ซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ สองแถวไม้ 
หมายเลขทะเบียน 40-0279 ภูเก็ต 

5,172.38 5,172.38 6 ก.ค.60 18 ก.ค.60 ตกลงราคา บริษัทแสงรุ่ง
ภูเก็ต จํากัด 
5,172.38 

บริษัทแสงรุ่ง
ภูเก็ต จํากัด 
5,172.38 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

9 จัดซื้ อ วัส ดุ ก่อสร้ าง  ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

11,877 11,877 7 ก.ค.60 7 ก.ค.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

รวมโชคค้าไม้ 
กะตะ 

11,877 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

รวมโชคค้าไม้ 
กะตะ 

11,877 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

10 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

8,870 8,870 19 ก.ค.60 20 ก.ค.60 ตกลงราคา ร้านสวนน้อง
เอ็ม (วัดฉลอง) 

8,870 

ร้านสวนน้อง
เอ็ม (วัดฉลอง) 

8,870 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

11 จ้างซ่อมแซมแก้ไขปัญหาท่อน้ําอุดตัน 
จํานวน 1 จุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกะตะ 

3,000 3,000 20 ก.ค.60 24 ก.ค.60 ตกลงราคา บริษัทท่อตัน
ภูเก็ต จํากัด 

3,000 

บริษัทท่อตัน
ภูเก็ต จํากัด 

3,000 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  
-ชั้นวางหนังสือนิทานพลาสติกโพลี   
เอธิลีน จํานวน 5 ชุด ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกะตะ 

8,500 8,500 27 ก.ค.60 31 ก.ค.60 ตกลงราคา ร้านเจ้าฟ้า
ครุภัณฑ์ 
8,500 

ร้านเจ้าฟ้า
ครุภัณฑ์ 
8,500 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
 
 
 
 


