
แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

กองคลัง เทศบาลตําบลกะรน  
 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงิน 
ทําสญัญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. วัสดุสํานักงาน 1,800.- 1,800.- 2 พย. 60 9 พย. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 

1,800.- 
ร้านบุญเลิศฯ 
1,800.- 

เฉพาะเจาะจง 

2. วัสดุสํานักงาน 5,832.- 5,832.- 8 พย. 60 15 พย. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 
5,832.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
5,832.- 

เฉพาะเจาะจง 

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,120.- 3,120.- 9 พย. 60 16 พย. 60 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
3,120.- 

หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
3,120.- 

เฉพาะเจาะจง 

4. วัสดุสํานักงาน 3,137.- 3,137.- 15 พย. 60 22 พย. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 
3,137.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
3,137.- 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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. วารสาร 

สํานักปลัด 
1,345.- 1,345.- 6 พย. 60 6 พย. 60 เฉพาะเจาะจง บจก. อินฟินิทฯ 

1,345.- 
บจก. อินฟินิทฯ 
1,345.- 

เฉพาะเจาะจง 

2. ซ่อมห้องส้วม 
สํานักปลัดเทศบาล 

34,050.- 34,050.- 7 พย. 60 6 มค. 61 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ภักดีวานิช 
34,050.- 

นายสามารถ ภักดีวานิช 
34,050.- 

เฉพาะเจาะจง 

3. วัสดุโฆษณา 
สป. งานป้องกัน 

57,000.- 57,000.- 7 พย. 60 7 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พรชัย 
57,000.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
57,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

4. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
สํานักปลัด 

3,370.50 3,370.50 3 พย. 60 10 พย. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. บุญธรรมแอร ์
3,370.50 

หสม. บุญธรรมแอร ์
3,370.50 

เฉพาะเจาะจง 

5. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
สํานักปลัด 

588.50 588.50 3 พย. 60 7 พย. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. บุญธรรมแอร ์
588.50 

หสม. บุญธรรมแอร ์
588.50 

เฉพาะเจาะจง 

6. น้ําดื่ม 
สํานักปลัด 

670.- 670.- 3 พย. 60 3 พย. 60 เฉพาะเจาะจง หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม 
670.- 

หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม 
670.- 

เฉพาะเจาะจง 

7. ซ่อมวิทยุสื่อสาร 
สป. งานป้องกัน 

535.- 535.- 8 พย. 60 9 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
535.- 

หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
535.- 

เฉพาะเจาะจง 

8. วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 
สป. งานป้องกัน 

81,700.- 81,700.- 9 พย. 60 24 พย. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านศักดิเดชเภสัช 
81,700.- 

ร้านศักดิเดชเภสัช 
81,700.- 

เฉพาะเจาะจง 

9. 
 

ซ่ อ ม เ ค รื่ อ ง กํ า เ นิ ด
ไฟฟ้า สํานักปลัด 

37,878.- 37,878.- 9 พย. 60 9 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนวัฒน์ฯ 
37,878.- 

หจก. ธนวัฒน์ฯ 
37,878.- 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 



- 2 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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. ซ่อมแอร์ 

สํานักปลัด 
19,795.- 19,795.- 9 พย. 60 16 พย. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. บุญธรรมแอร์

19,795.- 
หสม. บุญธรรมแอร์
19,795.- 

เฉพาะเจาะจง 

11. ครุภัณฑ์สํานักงาน 
สํานักปลัด 

3,500.- 3,500.- 9 พย. 60 16 พย. 60 เฉพาะเจาะจง นิวเฟอร์นิเจอร์ 
3,500.- 

นิวเฟอร์นิเจอร์ 
3,500.- 

เฉพาะเจาะจง 

12. ซ่อมรถ ป-3454 
สป. งานป้องกัน 

6,313.- 6,313.- 16 พย. 60 16 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
6,313.- 

หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
6,313.- 

เฉพาะเจาะจง 

13. ซ่อมรถ 80-4925 
สป. งานป้องกัน 

5,350.- 5,350.- 15 พย. 60 15 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
5,350.- 

หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
5,350.- 

เฉพาะเจาะจง 

14. ซ่อมรถ 80-7036 
สป. งานป้องกัน 

9,084.30 9,084.30 15 พย. 60 19 พย. 60 เฉพาะเจาะจง บจก. อู่สุรชัยฯ 
9,084.30 

บจก. อู่สุรชัยฯ 
9,084.30 

เฉพาะเจาะจง 

15. เปลี่ยนยาง 80-7036 
สป. งานป้องกัน 

22,900.- 22,900.- 15 พย. 60 15 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านธนูยางยนต์ฯ 
22,900.- 

ร้านธนูยางยนต์ฯ 
22,900.- 

เฉพาะเจาะจง 

16. วัสดุสํานักงาน 
สป. งานเทศกิจ 

8,545.- 8,545.- 14 พย. 60 21 พย. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 
8,545.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
8,545.- 

เฉพาะเจาะจง 

17. วัสดุยานพาหนะฯ 
สํานักปลัด 

3,600.- 3,600.- 16 พย. 60 23 พย. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยแบตเตอรี่ 
3,600.- 

ร้านชัยแบตเตอรี่ 
3,600.- 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 



- 3 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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. วัสดุยานพาหนะฯ 

สป. งานป้องกัน 
2,500.- 2,500.- 15 พย. 60 30 พย. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยแบตเตอรี่ 

2,500.- 
ร้านชัยแบตเตอรี่ 
2,500.- 

เฉพาะเจาะจง 

19. ซ่อมรถ 80-7036 
สป. งานป้องกัน 

14,177.50 14,177.50 8 พย. 60 8 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง บจก. แสงรุ่งภูเก็ต 
14,177.50 

บจก. แสงรุ่งภูเก็ต 
14,177.50 

เฉพาะเจาะจง 

20. ซ่อมรถ 40-0161 
สํานักปลัด 

481.50 481.50 27 พย. 60 28 พย. 60 เฉพาะเจาะจง บจก. อู่สุรชัยฯ 
481.50 

บจก. อู่สุรชัยฯ 
481.50 

เฉพาะเจาะจง 

21. วัสดุก่อสร้าง 
สป. งานป้องกัน 

5,569.355 5,569.355 27 พย. 60 12 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านวิษณุการไฟฟ้า 
5,569.355 

ร้านวิษณุการไฟฟ้า 
5,569.355 

เฉพาะเจาะจง 

22. ซ่อมแอร์ 
สป. งานป้องกัน 

10,900.- 10,900.- 27 พย. 60 12 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. บุญธรรมแอร์
10,900.- 

หสม. บุญธรรมแอร์
10,900.- 

เฉพาะเจาะจง 

23. ซ่อมแอร์ 
สํานักปลัด 

19,795.- 19,795.- 27 พย. 60 12 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. บุญธรรมแอร ์
19,795.- 

หสม. บุญธรรมแอร ์
19,795.- 

เฉพาะเจาะจง 

24. ซ่อมรถ นข-6019 
สป. งานป้องกัน 

4,280.- 4,280.- 27 พย. 60 12 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
4,280.- 

หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
4,280.- 

เฉพาะเจาะจง 

25. ซ่อมรถ 80-7036 
สป. งานป้องกัน 

4,280.- 4,280.- 27 พย. 60 12 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
4,280.- 

หสม. ภูเก็ตเรดิโอฯ 
4,280.- 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 



- 4 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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 
26. วัสดุสํานักงาน 

สป. งานป้องกัน 
8,878.- 8,878.- 27 พย. 60 4 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 

8,878.- 
ร้านบุญเลิศฯ 
8,878.- 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  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 ทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

9,500.00 9,500.00 13/11/2560 20/11/2560 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  พรชัย 
ราคา 9,500.-บาท 

นายสมศักดิ์  พรชัย 
ราคา 9,500.-บาท 

 

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,728.50 2,728.50 28/11/2560 5/12/2560 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเต็ม 
ราคา 2,728.50 บาท 

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเต็ม 
ราคา 2,728.50 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

กองช่าง เทศบาลตําบลกะรน 
 

 
ลําดับ 

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ/ 
ราคากลาง 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง   ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. ซ่อมรถยนต์ 80-8334 22,373.70 22,373.70 13/11/60 27/11/60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อู่สุรชัยการช่าง จํากัด 
ราคา 22,373.70 บาท 

บริษัท อู่สุรชัยการช่าง จํากัด 
ราคา 22,373.70 บาท 

 

2. ซ่อมรถยนต์ 80-4919 22,074.10 22,074.10 15/11/60 4/12/60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อู่สุรชัยการช่าง จํากัด 
ราคา 22,074.10 บาท 

บริษัท อู่สุรชัยการช่าง จํากัด 
ราคา 22,074.10 บาท 

 

3. ซ่อมรถยนต์ 80-5765 67,166.04 67,166.04 15/11/60 4/12/60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อู่สุรชัยการช่าง จํากัด 
ราคา 67,166.04 บาท 

บริษัท อู่สุรชัยการช่าง จํากัด 
ราคา 67,166.04 บาท 

 

4. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 32,900.- 32,900.- 14/11/60 19/11/60 เฉพาะเจาะจง วิศว เซอร์วิสแอร์ 
ราคา 32,900.-บาท 

วิศว เซอร์วิสแอร์ 
ราคา 32,900.-บาท 

 

5. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
416-52-0057 

535.- 535.- 22/11/60 29/11/60 เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ 
ราคา 535.-บาท 

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ 
ราคา 535.-บาท 

 

6. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
416-59-0133 

2,996.- 2,996.- 22/11/60 29/11/60 เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ 
ราคา 2,996.-บาท 

บจก. คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์ 
ราคา 2,9936.-บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

ลําดับ 
 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ/ 
ราคากลาง 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง   ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯ 

2,475,000.- 2,410,000.- 16/8/60 12/2/61 e-Auction หจก.เอคิน 
ราคา 2,410,000.-บาท 

หจก.เอคิน 
ราคา 2,410,000.-บาท 

 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนท้ายนา 

11,000,000.- 10,430,000.- 16/8/60 1/8/61 e-Auction บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา 
ราคา 10,430,000.-บาท 

บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา 
ราคา 10,430,000.-บาท 

 

3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาลฯ 

634,589.89 520,000.- 22/8/60 20/12/60 ตกลงราคา นายญาญนิน  เนียมสมบัติ 
ราคา 520,000.-บาท 

นายญาญนิน  เนียมสมบัติ 
ราคา 520,000.-บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 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 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ไม)้ โครงการจัด
งานวันลอยกระทง ประจําปี 2560 

26,204.30 26,204.30 1 พ.ย.60 1 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

ห.ส.ม.รวมโชค
กะตะค้าไม้ 
  26,204.30 

ห.ส.ม.รวมโชค
กะตะค้าไม้ 
  26,204.30 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

2 จัดจ้างพิมพ์งานไวนิลประชาสัมพันธ์ 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
ประจําปี 2560  

21,111 21,111 1 พ.ย.60  1 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

นายสมศักดิ์  
พรชัย 
21,111 

นายสมศักดิ์  
พรชัย 
21,111 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

3 จัดซื้อของรางวัลการแสดงของเด็ก
และเยาวชน โครงการจัดงานวันลอย
กระทง ประจําปี 2560 

5,100 5,100 1 พ.ย.60 1 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

แพททอย วานิช 
    5,100 

แพททอย 
วานิช 
5,100 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

4 จ้างแสดงโชว์ศิลป์วัฒนธรรมไทย (ชุด
การแสดงจาก เชิดหุ่นสายภูเก็ต) 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
ประจําปี 2560 

5,000 5,000 3 พ.ย.60 3 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

  นายรัตน์   
  เพื่อนรักษ ์
    5,000 

นายรัตน์ 
เพื่อนรักษ์     

5,000 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงาน
วันลอยกระทง 

10,836 10,836 3 พ.ย.60  3 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์    
เซอร์วิส 
10,836 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์    
เซอร์วิส 
10,836 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
 
 
 
 



-2- 
ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

6 จัดจ้างการแสดงศิลป์วัฒนธรรมไทย 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
ประจําปี 2560 
 

7,500 7,500 3 พ.ย.60 3 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

น.ส.อุรารัตน์ 
ส่องสิริสมบัติ 
    7,500 

น.ส.อุรารัตน์ 
ส่องสิริสมบัติ 
    7,500 
 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

7 จัดจ้างการแสดงโชว์ บนเวที (ชุดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 3 ชุด) โครงการ
จัดงานวันลอยกระทง ประจําปี 
2560 

11,000 
 

11,000 
 

3 พ.ย.60 3 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

นางแตงอ่อน 
สุทธิรักษ ์
 11,000 

 

นางแตงอ่อน 
สุทธิรักษ ์
11,000 

 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

8 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการจัด
งานวันลอยกระทง ประจําปี 2560 

15,000 15,000 3 พ.ย.60 3 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

นายสมภพ 
อนันตวงษ์ 
15,000 

นายสมภพ 
อนันตวงษ์ 
15,000 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ โครงการ
จัดงานวันลอยกระทง ประจําปี 
2560 

18,569 18,569 14 พ.ย.60 14 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
18,569 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
18,569 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

10 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ OKI 
C310 หมายเลข 480-55-0042 
 

3,638 3,638 20 พ.ย.60 20 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทคอมเทค 
ยูนิฟาย ซิส
เตมส์ จํากัด 
3,638 

บริษัทคอมเทค 
ยูนิฟาย ซิส
เตมส์ จํากัด 
3,638 

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 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
การศึกษา เทศบาลตําบลกะรน 

38,573.50 38,573.50 21 พ.ย.60 21 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทคอมเทค 
ยูนิฟาย ซิส
เตมส์ จํากัด 
38,573.50 

บริษัทคอมเทค 
ยูนิฟาย ซิส
เตมส์ จํากัด 
38,573.50 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

12 ค่าจ้าง Add Printer กองการศึกษา 
จํานวน 5 เครือ่ง 

535 535 21 พ.ย.60 21 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทคอมเทค 
ยูนิฟาย ซิส
เตมส์ จํากัด 
535 

บริษัทคอมเทค 
ยูนิฟาย ซิส
เตมส์ จํากัด 
535 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

2,525.20 2,525.20 29 พ.ย.60 30 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 
2,525.20 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 
2,525.20 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงานของห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลตําบลกะรน 

6,113 6,113 28 พ.ย.60 30 พ.ย.60 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
6,113 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
6,113 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

15 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

32,293 32,293 4 ธ.ค. 60 4 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
32,293 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
32,293 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
 


