
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

กองคลัง เทศบาลต าบลกะรน  
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงิน 
ท าสัญญา 

วันท า
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. ซ่อมเครื่องส ำรองไฟ 

งำนกำรเงิน 
1,712.- 1,712.- 11 ตค 60 16 ตค 60 เฉพำะเจำะจง บจก. คอมเทคฯ

1,712.- 
บจก. คอมเทคฯ
1,712.- 

เฉพำะเจำะจง 

2. วัสดุส ำนักงำน 
งำนกำรเงิน 

4,015.- 4,015.- 10 ตค 60 17 ตค 60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญเลิศฯ 
4,015.- 

ร้ำนบุญเลิศฯ 
4,015.- 

เฉพำะเจำะจง 

3. วัสดุส ำนักงำน 
งำนผลประโยชน์ 

12,572.50 12,572.50 11 ตค 60 18 ตค 60 เฉพำะเจำะจง บจก.ริโก(้ประเทศไทย) 
12,572.50 

บจก.ริโก้(ประเทศไทย) 
12,572.50 

เฉพำะเจำะจง 

4. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งำนกำรเงิน 

19,735.- 19,735.- 12 ตค 60 27 ตค 60 เฉพำะเจำะจง หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
19,735.- 

หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
19,735.- 

เฉพำะเจำะจง 

5. วัสดุส ำนักงำน 
งำนกำรเงิน 

600.- 600.- 16 ตค 60 23 ตค 60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญเลิศฯ 
600.- 

ร้ำนบุญเลิศฯ 
600.- 

เฉพำะเจำะจง 

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งำนผลประโยชน์ 

2,120.- 2,120.- 18 ตค 60 25 ตค 60 เฉพำะเจำะจง หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
2,120.- 

หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
2,120.- 

เฉพำะเจำะจง 

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งำนพัสดุ 

1,920.- 1,920.- 18 ตค 60 23 ตค 60 เฉพำะเจำะจง หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
1,920.- 

หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
1,920.- 

เฉพำะเจำะจง 

8. ซ่อมคอม 
416-48-0025 
งำนกำรเงิน 

900.- 900.- 16 ตค 60 23 ตค 60 เฉพำะเจำะจง บจก. คอมเทคฯ 
900.- 

บจก. คอมเทคฯ 
900.- 

เฉพำะเจำะจง 

 



- 2 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
กองคลัง เทศบาลต าบลกะรน  

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินท าสัญญา 
วันท า
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
9. ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 

416-53-0068 
งำนผลประโยชน์ 

1,763.36 1,763.36 18 ตค 60 9 พย 60 เฉพำะเจำะจง บจก.ริโก(้ประเทศไทย) 
1,763.36 

บจก.ริโก้(ประเทศไทย) 
1,763.36 

เฉพำะเจำะจง 

10. ซ่อมเครื่องถ่ำยเอกสำร 
งำนผลประโยชน์ 

15,573.85 15,573.85 18 ตค 60 9 พย 60 เฉพำะเจำะจง บจก.ริโก(้ประเทศไทย)
15,573.85 

บจก.ริโก้(ประเทศไทย)
15,573.85 

เฉพำะเจำะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกะรน  
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินท าสัญญา 
วันท า
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. ดูแลระบบลิฟท์  18,000.- 18,000.- 6 ตค 60 30 กย 61 เฉพำะเจำะจง บจก. แมชชีน เวิลด ์

18,000.- 
บจก. แมชชีน เวิลด ์
18,000.- 

เฉพำะเจำะจง 

2. ดูแลระบบคอมฯ 65,000.- 65,000.- 2 ตค 60 30 กย 61 เฉพำะเจำะจง บจก. คอนโทรดำต้ำ 
65,000.- 

บจก. คอนโทรดำต้ำ 
65,000.- 

เฉพำะเจำะจง 

3. วัสดุไฟฟ้ำ  
ส ำนักปลัดเทศบำล 

6,152.50 6,152.50 17 ตค 60 24 ตค 60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิษณุกำรไฟฟ้ำ 
6,152.50 

ร้ำนวิษณุกำรไฟฟ้ำ 
6,152.50 

เฉพำะเจำะจง 

4. ซ่อมรถ นข-2629 2,935.- 2,935.- 20 ตค 60 20 ตค 60 เฉพำะเจำะจง บจก. โตโยต้ำฯ 
2,935.- 

บจก. โตโยต้ำฯ 
2,935.- 

เฉพำะเจำะจง 

5. จ้ำงถ่ำยเอกสำร 
ส ำนักปลัดเทศบำล 

5,184.15 5,184.15 30 ตค 60 14 พย 60 เฉพำะเจำะจง เค.เอ็มฯ 
5,184.15 

เค.เอ็มฯ 
5,184.15 

เฉพำะเจำะจง 

6. ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
ส ำนักปลัดเทศบำล 

13,910.- 13,910.- 27 ตค 60 3 พย 60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิษณุกำรไฟฟ้ำ 
13,910.- 

ร้ำนวิษณุกำรไฟฟ้ำ 
13,910.- 

เฉพำะเจำะจง 

7. วัสดุส ำนักงำน 
ส ำนักปลัดเทศบำล 

17,674.00 17,674.00 24 ตค 60 31 ตค 60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญเลิศฯ 
17,674.00 

ร้ำนบุญเลิศฯ 
17,674.00 

เฉพำะเจำะจง 

8. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
ส ำนักปลัดเทศบำล 

12,274.00 12,274.00 24 ตค 60 31 ตค 60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญเลิศฯ 
12,274.00 

ร้ำนบุญเลิศฯ 
12,274.00 

เฉพำะเจำะจง 

 
 



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

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลกะรน 

 
ล ำดับ 

 
งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง วงเงิน

งบประมำณ/ 
รำคำกลำง 

วงเงินท ำสัญญำ วันท ำสัญญำ วันสิ้นสุด
สัญญำ 

วิธีซื้อ/จ้ำง   ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ 
(รำคำรวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 ต่ออำยุเว๊ปไซด ์ 12,000.- 12,000.- 2 ต.ค.60 30 ก.ย.61  เฉพำะเจำะจง บจก .ซิตี้วำไรตี ้ฯ 
รำคำ 12,000.-บำท 

บจก .ซิตี้วำไรตี ้
รำคำ 12,000.-บำท 

 

2 จ้ำงท ำโฆษณำ
ประชำสมัพันธ์ใน
หนังสือพิมพ์ 

60,000.- 60,000.- 2 ต.ค.60 30 ก.ย.61 เฉพำะเจำะจง หนังสือพิมพ์ภูเก็ตอันดำมัน 
รำคำ 60,000.-บำท 

หนังสือพิมพ์ภูเก็ตอันดำมัน 
รำคำ 60,000.-บำท 

 

3 จ้ำงท ำโฆษณำ
ประชำสมัพันธ์ใน
หนังสือพิมพ์ 

36,000.- 36,000.- 2 ต.ค.60 30 ก.ย.61 เฉพำะเจำะจง หนังสือพิมพ์ภูเก็ตออนไลน ์
รำคำ 36,000.-บำท 

หนังสือพิมพ์ภูเก็ตออนไลน ์
รำคำ 36,000.-บำท 

 

4 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 25,680.- 25,680.- 2 ต.ค.60 30 ก.ย.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเอส.พิมพ์ดีด 
รำคำ 25,680.-บำท 

ร้ำน พ.ีเอส.พิมพ์ดีด 
รำคำ 25,680.-บำท 

 

5 ถ่ำยเอกสำรและเข้ำ
เล่ม 

36,417.45 36,417.45 18 ต.ค.60 24 ต.ค.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเค.เอม็.เทรดดิ้ง 
รำคำ 36,417.45 บำท 

ร้ำนเค.เอม็.เทรดดิ้ง 
รำคำ 36,417.45 บำท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560                                           แบบ สขร.๑ 
กองช่าง เทศบาลต าบลกะรน 

 
ล ำดับ 

 
งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง วงเงิน

งบประมำณ/ 
รำคำกลำง 

วงเงินท ำสัญญำ วันท ำสัญญำ วันสิ้นสุด
สัญญำ 

วิธีซื้อ/จ้ำง   ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ 
(รำคำรวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) 

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 42,000.- 42,000.- 2 ต.ค.60 30 ก.ย.61 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส เค ก๊อปปี ้
รำคำ 42,000.-บำท 

ร้ำน เอส เค ก๊อปปี ้
รำคำ 42,000.-บำท 

 

2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 31,816.45 31,816.45 27ต.ค.60 30 ต.ค.60 เฉพำะเจำะจง บจก.อนันต์กำญจน์ โอมดิ้งปำน ี
รำคำ 31,816.45 บำท 

บจก.อนันต์กำญจน์ โอมดิ้งปำน ี
รำคำ 31,816.45 บำท 

 

 
 
 

 


