
แบบ สขร.1	
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 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. วัสดุคอมพิวเตอร์ 

งานพัสดุ 
1,947.40 1,947.40 3 สค. 60 10 สค. 60 ตกลงราคา บจก. คอมเทคฯ 

1,947.40 
บจก. คอมเทคฯ 
1,947.40 

ตกลงราคา 

2. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานแผนที่ภาษีฯ 

9,373.60 9,373.60 3 สค. 60 10 สค. 60 ตกลงราคา บจก. คอมเทคฯ 
9,373.60 

บจก. คอมเทคฯ 
9,373.60 

ตกลงราคา 

3. วัสดุสํานักงาน 
งานแผนที่ภาษีฯ 

716.90 716.90 3 สค. 60 10 สค. 60 ตกลงราคา บจก. คอมเทคฯ 
716.90 

บจก. คอมเทคฯ 
716.90 

ตกลงราคา 

4. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
งานการเงิน 

2,996.- 2,996.- 4 สค. 60 4 สค. 60 ตกลงราคา หสม.ประเสริฐการช่าง 
2,996.- 

หสม.ประเสริฐการช่าง 
2,996.- 

ตกลงราคา 

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานการเงิน 

15,579.20 15,579.20 7 สค. 60 14 สค. 60 ตกลงราคา บจก. คอมเทคฯ 
15,579.20 

บจก. คอมเทคฯ 
15,579.20 

ตกลงราคา 

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานผลประโยชน์ฯ 

14,445.- 14,445.- 7 สค. 60 14 สค. 60 ตกลงราคา บจก.ริโก้(ประเทศไทย) 
14,445.- 

บจก.ริโก้(ประเทศไทย) 
14,445.- 

ตกลงราคา 

7. วัสดุสํานักงาน 
งานการเงิน 

6,431.- 6,431.- 7 สค. 60 14 สค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
6,431.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
6,431.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 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. กําแพงน้ํา 

สํานักปลัดเทศบาล 
347,000.- 347,000.- 1 สค. 60 30 กย. 60 ตกลงราคา บจก. ลายพราง

347,000.- 
บจก. ลายพราง
347,000.- 

ตกลงราคา 

2. ป้ายไวนิล 
สํานักปลัดเทศบาล 

360.- 360.- 2 สค. 60 5 สค. 60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ พรชัย
360.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย
360.- 

ตกลงราคา 

3. ซ่อมรถ 80-7036 
สป. งานป้องกันฯ 

4,226.50 4,226.50 2 สค. 60 1 กย. 60 ตกลงราคา ร้ายสุรชัยการช่าง 
4,226.50 

ร้ายสุรชัยการช่าง 
4,226.50 

ตกลงราคา 

4. ซักผ้า 
สํานักปลัดเทศบาล 

500.- 500.- 7 สค. 60 14 สค. 60 ตกลงราคา นางสาววัชรีย์ สุวรรณ 
500.- 

นางสาววัชรีย์ สุวรรณ 
500.- 

ตกลงราคา 

5. ซ่อมเลื่อย 
สป. งานป้องกันฯ 

8,506.50 8,506.50 3 สค. 60 18 สค. 60 ตกลงราคา ร้านสกลพาณชิย์ 
8,506.50 

ร้านสกลพาณชิย์ 
8,506.50 

ตกลงราคา 

6. น้ําดื่ม 
สํานักปลัดเทศบาล 

690.- 690.- 3 สค. 60 3 สค. 60 ตกลงราคา หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม 
690.- 

หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม 
690.- 

ตกลงราคา 

7. วารสาร 
สํานักปลัดเทศบาล 

1,395.- 1,395.- 4 สค. 60 4 สค. 60 ตกลงราคา บจก. อินฟินิทฯ 
1,395.- 

บจก. อินฟินิทฯ 
1,395.- 

ตกลงราคา 

8. ป้ายไวนิล 
สํานักปลัดเทศบาล 

18,900.- 18,900.- 8 สค. 60 18 สค. 60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ พรชัย 
18,900.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
18,900.- 

ตกลงราคา 

9. ป้ายอะคริลิค 
สํานักปลัดเทศบาล 

500.- 500.- 9 สค. 60 12 สค. 60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ พรชัย 
500.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
500.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 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. วัสดุยานพาหนะฯ 

สป. งานป้องกันฯ 
13,000.- 13,000.- 9 สค. 60 16 สค. 60 ตกลงราคา ร้านธนูยางยนต์ฯ 

13,000.- 
ร้านธนูยางยนต์ฯ 
13,000.- 

ตกลงราคา 

11. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
สป. งานเทศกิจ 

2,233.09 2,233.09 10 สค. 60 25 สค. 60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการไฟฟ้า 
2,233.09 

ร้านวิษณุการไฟฟ้า 
2,233.09 

ตกลงราคา 

12. วัสดุสํานักงาน 
สํานักปลัดเทศบาล 

24,515.- 24,515.- 9 สค. 60 24 สค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
24,515.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
24,515.- 

ตกลงราคา 

13. วัสดุงานบ้านงานครัว 
สํานักปลัดเทศบาล 

24,000.- 24,000.- 9 สค. 60 24 สค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
24,000.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
24,000.- 

ตกลงราคา 

14. วัสดุสํานักงาน ตรายาง 
สํานักปลัดเทศบาล 

3,100.- 3,100.- 10 สค. 60 20 กย. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
3,100.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
3,100.- 

ตกลงราคา 

15. ซ่อมคอมพิวเตอร์  
416-55-0081 
สป. งานป้องกันฯ 

3,015.- 3,015.- 11 สค. 60 18 สค. 60 ตกลงราคา ร้านเอแอนด์เคฯ 
3,015.- 

ร้านเอแอนด์เคฯ 
3,015.- 

ตกลงราคา 

16. ซ่อมคอมพิวเตอร์  
416-52-0047 
สํานักปลัดเทศบาล 

6,195.- 6,195.- 11 สค. 60 18 สค. 60 ตกลงราคา ร้านเอแอนด์เคฯ 
6,195.- 

ร้านเอแอนด์เคฯ 
6,195.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 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 
17. วัสดุยานพาหนะฯ 

81-0149 
สป. งานป้องกันฯ 

7,677.25 7,677.25 17 สค. 60 24 สค. 60 ตกลงราคา บจก. แสงรุ่งภูเก็ต 
7,677.25 

บจก. แสงรุ่งภูเก็ต 
7,677.25 

ตกลงราคา 

18. วัสดุยานพาหนะฯ 
ป-3454 
สป. งานป้องกันฯ 

2,396.80 2,396.80 17 สค. 60 24 สค. 60 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
2,396.80 

ร้านสุรชัยการช่าง 
2,396.80 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

50,750.10 50,750.10 1 ส.ค.60 4 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

50,750.10 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

50,750.10 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

2 จัดจ้างงานพิมพ์ไวนิล โครงการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 สิงหา สาน
สัมพันธ์ กะตะ-กะรน คัพ ครัง้ที่ 11 
ประจําปี 2560 ขนาด 488*244 cm 
+ ติดตั้งจําวน 2 ป้าย 

5,954 5,954 2 ส.ค.60 3 ส.ค.60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
5,954 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
5,954 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

3 ค่าบริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

20,383.50 20,383.50 2 ส.ค.60 7 ส.ค.60 ตกลงราคา บ.คอมเทค ยูนิ
ฟายด์ ซิสเตมส์ 

จํากัด 
20,383.50 

บ.คอมเทค ยูนิ
ฟายด์ ซิสเตมส์ 

จํากัด 
20,383.50 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

4 จัดซื้อของรางวัลสําหรับนักแสดงในพิธี
เปิดการแข่งขันฟุตบอล  7 คน  12 
สิงหา สานสัมพันธ์ กะตะ-กะรน คัพ 
ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 

1,980 1,980 4 ส.ค.60 8 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านแพททอย 
วานิช 
1,980 

ร้านแพททอย 
วานิช 
1,980 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 สิงหา สาน
สัมพันธ์ กะตะ-กะรน คัพ ครัง้ที่ 11 
ประจําปี 2560 

29,360 29,360 4 ส.ค.60 7 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
29,360 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
29,360 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

 
 



-2- 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

6 จัดจ้างวงค์ดุริยางค์  จํานวน 1 วง 
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน    
12 สิงหา สานสัมพันธ์ กะตะ-กะรน 
คัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 

5,000 5,000 4 ส.ค.60 12 ส.ค.60 ตกลงราคา นายพงษ์พันธ์ 
บัวบล 
5,000 

นายพงษ์พันธ์ 
บัวบล 
5,000 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 สิงหา สาน
สัมพันธ์ กะตะ-กะรน คัพ ครัง้ที่ 11 
ประจําปี 2560 

30,235 30,235 4 ส.ค.60 10 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
30,235 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
30,235 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

8 ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ 
OKI ชนิด LED สี แบบ Network 
หมายเลขครุภัณฑ์ 480-55-0042 

5,222 5,222 4 ส.ค.60 9 ส.ค.60 ตกลงราคา บ.เอสดี ภูเก็ต 
คอมพิวเตอร์ 

5,222 

บ.เอสดี ภูเก็ต 
คอมพิวเตอร์ 

5,222 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลตําบลกะรน 

361.66 361.66 7 ส.ค.60 9 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

361.66 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

361.66 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

14,605 14,605 7 ส.ค.60 9 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
14,605 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
14,605 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 สิงหา สาน
สัมพันธ์ กะตะ-กะรน คัพ ครัง้ที่ 11 
ประจําปี 2560 

9,893.22 9,893.22 8 ส.ค.60 9 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

9,893.22 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

9,893.22 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 
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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 

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 สิงหา สาน
สัมพันธ์ กะตะ-กะรน คัพ ครัง้ที่ 11 
ประจําปี 2560 

1,712 1,712 8 ส.ค.60 9 ส.ค.60 ตกลงราคา หสม.รวมโชค 
กะตะค้าไม้ 

1,712 

หสม.รวมโชค 
กะตะค้าไม้ 

1,712 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

13 จัดจ้างงานพิมพ์ไวนิล โครงการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 สิงหา สาน
สัมพันธ์ กะตะ-กะรน คัพ ครัง้ที่ 11 
ประจําปี 2560 

5,862 5,862 8 ส.ค.60 10 ส.ค.60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์  
พรชัย 
5,862 

นายสมศักดิ์  
พรชัย 
5,862 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเข้าร่วม
แข่งขันฟุตบอลอนุบาล 5 คน 
“Jungceylon Junior Soccer 
2107” 

6,100 6,100 9 ส.ค.60 10 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านนิวสปอร์ต
ภูเก็ต 
6,100 

ร้านนิวสปอร์ต
ภูเก็ต 
6,100 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬาและถ้วย
รางวัล เพื่อใช้ในโครงการการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล 12 สิงหา สานสัมพันธ์ 
กะตะ-กะรน คัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 
2560 

81,685 81,685 9 ส.ค.60 11 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านนิวสปอร์ต
ภูเก็ต 

81,685 

ร้านนิวสปอร์ต
ภูเก็ต 

81,685 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

16 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกะตะ 

3,210 3,210 9 ส.ค.60 10 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
3,210 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
3,210 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 
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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 

17 จัดซื้อชุดกีฬา โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอลอนุบาล 5 คน “Jungceylon 
Junior Soccer 2107” 

6,400 6,400 9 ส.ค.60 10 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านนิวสปอร์ต
ภูเก็ต 
6,400 

ร้านนิวสปอร์ต
ภูเก็ต 
6,400 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการการ
จัดการแข่งขันฟุตบอล 12 สงิหา สาน
สัมพันธ์ กะตะ-กะรน คัพ ครัง้ที่ 11 
ประจําปี 2560 

2,350 2,350 9 ส.ค.60 10 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
2,350 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
2,350 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

19 ค่าจัดจ้างทําสนามแข่งขันฟุตบอล  
ตีเส้นสนาม ติดตั้งตาข่าย และดูแล
สนามแข่งขันตลอดการแข่งขัน จํานวน 
2 สนาม เพื่อใช้ในโครงการการจัดการ
แข่งขันฟุตบอล 12 สิงหา สานสัมพันธ์ 
กะตะ-กะรน คัพ ครั้งที่ 11 ประจําปี 
2560 

15,000 15,000 10 ส.ค.60 3 ก.ย.60 ตกลงราคา นายนภดล 
เครือบุตร 
15,000 

นายนภดล 
เครือบุตร 
15,000 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของ
กองการศึกษาเทศบาลตําบลกะรน 

41,237.80 41,237.80 10 ส.ค.60 11 ส.ค.60 ตกลงราคา บ.คอมเทค ยูนิ
ฟายด์ ซิสเตมส์ 

จํากัด 
41,237.80 

บ.คอมเทค ยูนิ
ฟายด์ ซิสเตมส์ 

จํากัด 
41,237.80 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

21 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

2,514.50 2,514.50 10 ส.ค.60 11 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

2,514.50 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

2,514.50 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 
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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 

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม  

36,904.30 36,904.30 11 ส.ค.60 15 ส.ค.60 ตกลงราคา บ.คอมเทค ยูนิ
ฟายด์ ซิสเตมส์ 

จํากัด 
36,904.30 

บ.คอมเทค ยูนิ
ฟายด์ ซิสเตมส์ 

จํากัด 
36,904.30 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

23 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ
โรงเรียนเทสบาลวัดกิตติสังฆาราม 

29,525 29,525 15 ส.ค.60 17 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
29,525 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
29,525 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของกอง
การศึกษา เทศบาลตําบลกะรน 

23,013 23,013 16 ส.ค.60 8 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
23,013 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
23,013 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

25 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื้อ
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
พร้อมไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด) 

17,500 17,500 17 ส.ค.60 21 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
17,500 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
17,500 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

26 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้า) ของกองการศึกษา
เทศบาลตําบลกะรน 

2,100 2,100 17 ส.ค.60 24 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านพี.เอส.
พิมพ์ดีด 
2,100 

ร้านพี.เอส.
พิมพ์ดีด 
2,100 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

27 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

10,240 10,240 18 ส.ค.60 21 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
10,240 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
10,240 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 
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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 

28 จัดซื้อวัสดุกีฬา ของโรงเรียนเทศบาล
วัดกิตติสังฆาราม 

7,800 7,800 18 ส.ค.60 21 ส.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
7,800 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
7,800 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

29 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 
หมายเลขทะเบียน ขนง 219 ภก 

5,820 5,820 22 ส.ค.60 23 ส.ค.60 ตกลงราคา นายสิริชัย  
สายหนูน 
5,820 

นายสิริชัย  
สายหนูน 
5,820 

เป็นผู้เสนอราคา 
แต่เพียงผู้เดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


