
 
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  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 ป้ายประชาสัมพันธ์ 19,000.- 19,000.- 16/3/2560 23/3/60 ตกลงราคา นายสมศักดิ  พรชัย 
ราคา 19,000.-บาท 

นายสมศักดิ  พรชัย 
ราคา 19,000.-บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 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 ซ่อมสายระบบCCTV 18,725.- 18,725.- 1/3/2560 8/3/2560 ตกลงราคา บจก. เอ็นแอนด์เคเดอะซิสเต็ม 
ราคา 18,725.-บาท 

บจก. เอ็นแอนด์เคเดอะซิสเต็ม 
ราคา 18,725.-บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

2 วัสดุสํานักงาน 5,700.- 5,700.- 8/3/2560 15/3/2560 ตกลงราคา ร้านบุญเลิส เซลล์ แอนด์เซอร์วิส 
ราคา 5,700.-บาท 

ร้านบุญเลิส เซลล์ แอนด์เซอร์วิส 
ราคา 5,700.-บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

3 วัสดุการก่อสร้าง 8,768.65 8,768.65 10/3/60 17/3/60 ตกลงราคา หสม.อดิศักดิ์พาณิชย์ 
ราคา 8,768.65 บาท 

หสม.อดิศักดิ์พาณิชย์ 
ราคา 8,768.65 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

4 วัสดุก่อสร้าง 
ยางมะตอย 

56,003.80 56,003.80 10/3/60 25/3/60 ตกลงราคา บจก.แสงชัยพาณิชย์วัสดุก่อสร้าง 
ราคา 56,003.80 บาท 

บจก.แสงชัยพาณิชย์วัสดุก่อสร้าง 
ราคา 56,003.80 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

5 วัสดุก่อสร้าง 20,800.80 20,800.80 10/3/60 
 

25/3/60 ตกลงราคา หสม.อดิศักดิ์พาณิชย์ 
ราคา 20,800.80 บาท 

หสม.อดิศักดิ์พาณิชย์ 
ราคา 20,800.80 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

6 
 

ซ่อมสายระบบCCTV 41,302.00 41,302.00 16/3/60 23/3/60 ตกลงราคา บจก. เอ็นแอนด์เคเดอะซิสเต็ม 
ราคา 41,302.00 บาท 

บจก. เอ็นแอนด์เคเดอะซิสเต็ม 
ราคา 41,302.00 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

7 ซ่อมเครื่องเติมอากาศ 16,948.80 16,948.80 16/3/60 23/3/60 ตกลงราคา บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอร์วิส 
ราคา 16,948.80 บาท 

บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอร์วิส 
ราคา 16,948.80 บาท 

 

8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,580.52 75,580.52 22/3/2560 29/3/2560 ตกลงราคา บจก. อนันตกาญจน์โฮลดิ้งคอม
ปานี ราคา 75,580.52 บาท 

บจก. อนันตกาญจน์โฮลดิ้งคอม
ปานี ราคา 75,580.52 บาท 

 

9 ขุดลอกบ่อรวบรวมน้ํา
เสียในคลองปากบาง 

248,325.59 248,000.00 23/3/2560 7/4/2560 ตกลงราคา บจก.เอก อันซีน แลนด์สเคป  
ราคา 248,000.00 บาท 

บจก.เอก อันซีน แลนด์สเคป  
ราคา 248,000.00 บาท 

 

10 ซ่อมรถยนต์ 80-8018  
 

24,577.90 24,577.90 29/3/2560 8/4/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 24,577.90 บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 24,577.90 บาท 

 

11 ซ่อมรถยนต์ 80-8138 3,926.90 3,926.90 29/3/2560 8/4/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 3,926.90 บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง 
ราคา 3,926.90 บาท 

 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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. วัสดุสํานักงาน 

สํานักปลัด 
4,440.- 4,440.- 3 มีค. 60 10 มีค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 

4,440.- 
ร้านบุญเลิศฯ 
4,440.- 

ตกลงราคา 

2. วารสาร 
สํานักปลัด 

1,260.- 1,260.- 3 มีค. 60 3 มีค. 60 ตกลงราคา บจด. อินฟินิทฯ 
1,260.- 

บจด. อินฟินิทฯ 
1,260.- 

ตกลงราคา 

3. น้ําดื่ม 
สํานักปลัด 

620.- 620.- 6 มีค. 60 6 มีค. 60 ตกลงราคา หจก.สุรกฤษน้ําดื่ม 
620.- 

หจก.สุรกฤษน้ําดื่ม 
620.- 

ตกลงราคา 

4. ซ่อมรถ นข-4364 
สํานักปลัด 

6,549.15 6,549.15 6 มึค.60  6 มีค. 60 ตกลงราคา บจก. โตโยต้าฯ 
6,549.15 

บจก. โตโยต้าฯ 
6,549.15 

ตกลงราคา 

5. ซ่อมรถ นข-2629 
สํานักปลัด งานป้องกัน 

4,147.32 4,147.32 10 มีค. 60 10 มีค. 60 ตกลงราคา บจก. โตโยต้าฯ 
4,147.32 

บจก. โตโยต้าฯ 
4,147.32 

ตกลงราคา 

6. มาลาดอกไม้สด 
สํานักปลัด 

1,000.- 1,000.- 13 มีค. 60 13 มีค. 60 ทดรองจ่าย ร้านบ้านดอกไม้ 
1,000.- 

ร้านบ้านดอกไม้ 
1,000.- 

ทดรองจ่าย 

7. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
สํานักปลัด งานป้องกัน 

14,142.19 14,142.19 14 มีค. 60 29 มีค. 60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการไฟฟ้า 
14,142.19 

ร้านวิษณุการไฟฟ้า 
14,142.19 

ตกลงราคา 

8. กํ าแพงน้ํ าพลาส ติก 
และแผงเหล็ก 
สํานักปลัด งบกลาง 

385,000.- 385,000.- 20 มีค. 60 19 พค. 60 ตกลงราคา บริษัท ลายพราง จํากัด 
385,000.- 

บริษัท ลายพราง จํากัด 
385,000.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 
9. ซ่อมเครื่องอัดอากาศ 

สํานักปลัด งานป้องกัน 
91,673.74 91,673.74 20 มีค. 60 19 เมย. 60 ตกลงราคา บจก. สยามไดวิ่งฯ 

91,673.74 
บจก. สยามไดวิ่งฯ 
91,673.74 

ตกลงราคา 

10. วัสดุสํานักงาน 
(ตรายาง) 
สํานักปลัด 

1,450.- 1,450.- 16 มีค. 60 15 เมย. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
1,450.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
1,450.- 

ตกลงราคา 

11. วัสดุเชื้อเพลิงฯ 
บท-1633 
สํานักปลัด งานป้องกัน 

1,479.81 1,479.81 20 มีค. 60 27 มีค. 60 ตกลงราคา บจก. อีซูซุฯ 
1,479.81 

บจก. อีซูซุฯ 
1,479.81 

ตกลงราคา 

12. วัสดุสํานักงาน 
สํานักปลัด งานป้องกัน 

6,090.- 6,090.- 8 มีค. 60 18 มีค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
6,090.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
6,090.- 

ตกลงราคา 

13. วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง นข-6019 
สํานักปลัด งานป้องกัน 

29,400.- 29,400.- 6 มีค. 60 21 มีค. 60 ตกลงราคา ร้านธนูยางยนต์ 
29,400.- 

ร้านธนูยางยนต์ 
29,400.- 

ตกลงราคา 

14. ครุภัณฑ์โรงงาน 
สํานักปลัด งานป้องกัน 

128,515.56 128,515.56 20 มีค. 60 19 เมย. 60 ตกลงราคา บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอลฯ
128,515.56 

บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอลฯ 
128,515.56 

ตกลงราคา 

 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 
15. วั ส ดุ โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ

เผยแพร่ 
สํานักปลัด งานป้องกัน 

53,500 53,500.- 14 มีค. 60 13 เมย. 60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ พรชัย 
53,500.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
53,500.- 

ตกลงราคา 

16. วัสดุสํานักงาน 
สํานักปลัด งานเทศกิจ 

3,055.- 3,055.- 15 มีค. 60 22 มีค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
3,055.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
3,055.- 

ตกลงราคา 

17. วัสดุสํานักงาน 
สํานักปลัด งานป้องกัน 

8,132.- 8,132.- 20 มีค. 60 3 เมย. 60 ตกลงราคา บจก. ริโก้ฯ 
8,132.- 

บจก. ริโก้ฯ 
8,132.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 

งานผลประโยชน์ 
7,325.- 7,325.- 13 มีค. 60 20 มีค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 

7,325.- 
ร้านบุญเลิศฯ 
7,325.- 

ตกลงราคา 

2. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานผลประโยชน์ 

12,572.50 12,572.50 16 มีค. 60 23 มีค. 60 ตกลงราคา บจก.ริโก้(ประเทศไทย) 
12,572.50 

บจก.ริโก้(ประเทศไทย) 
12,572.50 

ตกลงราคา 

3. วัสดุสํานักงาน 
งานแผนที่ภาษี 

3,096.- 3,096.- 14 มีค. 60 21 มีค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
3,096.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
3,096.- 

ตกลงราคา 

4. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานแผนที่ภาษี 

6,933.60 6,933.60 20 มีค. 60 20 มีค. 60 ตกลงราคา บจก. เอส.ดี.ฯ 
6,933.60 

บจก. เอส.ดี.ฯ 
6,933.60 

ตกลงราคา 

5. ซ่อมแอร ์ 
420-51-0035 
งานแผนที่ภาษี 

481.50 481.50 20 มีค. 60 20 มีค. 60 ตกลงราคา หสม. บุญธรรมแอร ์
481.50 

หสม. บุญธรรมแอร ์
481.50 

ตกลงราคา 

6. วัสดุสํานักงาน 
งานการเงิน 

5,195.- 5,195.- 23 มีค. 60 31 มีค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
5,195.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
5,195.- 

ตกลงราคา 

7. วัสดุสํานักงาน 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 

2,448.- 2,448.- 23 มีค. 60 31 มีค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ 
2,448.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
2,448.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 
กองการศึกษา  เทศบาลตําบลกะรน 

 
ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

1 จั ดซื้ อของราง วัล  โครงการ จัด
กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2 และงาน 
Open House ประจําปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆา
ราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  
กะตะ 

5,350 5,350 1 มี.ค.60 3 มี.ค.60 ตกลงราคา ร้านแพททอย 
วานิช 
5,350 

ร้านแพททอย 
วานิช 
5,350 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 

 

2 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์  โครงการจัด
กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 2 และงาน 
Open House ประจําปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆา
ราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  
กะตะ 

18,280 18,280 1 มี.ค.60  3 มี.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
18,280 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
18,280 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

3 จ้างพิมพ์ไวนิล โครงการจัดกิจกรรม
ปิดภาคเรียนที่ 2 และงาน Open 
House ประจําปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  กะตะ 

4,857 4,857 3 มี.ค.60 8 มี.ค.60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
4,857 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
4,857 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
 



ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โทรศัพท์ไร้สาย 
รุ่น KX-TG 3711 BX จํานวน 1 
เครื่อง   

1,990 1,990 6 มี.ค.60 7 มี.ค.60 ตกลงราคา แสงฟ้าอิเล็คตริค
เฟอร์นิเจอร์ 

1,990 

แสงฟ้าอิเล็ค
ตริคเฟอร์นิเจอร์

1,990 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว  

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม) 

4,620 4,620 8 มี.ค.60 10 มี.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
4,620 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
4,620 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม) 

7,336 7,336 8 มี.ค.60 10 มี.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
7,336 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
7,336 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของกอง
การศึกษา) 

29,510.60 29,510.60 15 มี.ค.60 16 มี.ค.60 ตกลงราคา บ.คอมเทค 
 ยูนิฟายด์ 

 ซิสเตมส์ จํากัด 
29,510.60 

บ.คอมเทค 
 ยูนิฟายด์ 

 ซิสเตมส์ จํากัด 
29,510.60 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

8 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์  โครงการจัด
นิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกะตะ 

13,036 13,036 15 มี.ค.60 16 มี.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
13,036 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
13,036 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
 



ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

9 จัดซื้ อ วัส ดุสํ า นักงาน  (ของกอง
การศึกษา) 

4,280 4,280 16 มี.ค.60 16 มี.ค.60 ตกลงราคา บริษัท เอสดี 
ภูเก็ต คอม 

พิวเตอร์ จํากัด 
4,280 

บริษัท เอสดี 
ภูเก็ต คอม 

พิวเตอร์ จํากัด 
4,280 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  โครงการฝึก
ทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ
สําหรับเด็กและเยาวชน 

7,280 7,280 21 มี.ค.60 21 มี.ค.60 ตกลงราคา นายบุญชัย 
ลิ้มทองดี 
 7,280 

นายบุญชัย 
ลิ้มทองดี 
7,280 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

11 จัดจ้างไวนิล โครงการฝึกทักษะด้าน
กีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กและ
เยาวชน 

3,513 3,513 21 มี.ค.60 21 มี.ค.60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์  
พรชัย 
3,513 

 

นายสมศักดิ์  
พรชัย 
3,513 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

12 ค่าซ่อมเครื่องโทรสาร หมายเลข
ครุภัณฑ์ 450-56-0016 (ของกอง
การศึกษา) 

535 535 22 มี.ค.60 22 มี.ค.60 ตกลงราคา บริษัท เอสดี 
ภูเก็ต คอม 

พิวเตอร์ จํากัด 
535 

บริษัท เอสดี 
ภูเก็ต คอม 

พิวเตอร์ จํากัด 
535 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 

13 ค่ า จั ด ซื้ อ ห นั ง สื อ ห้ อ ง ส มุ ด ฯ 
(โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดฯ
ประจําปีงบประมาณ 2560) 

90,000 90,000 22 มี.ค.60 29 มี.ค.60 ตกลงราคา ร้านเส้งโห 
สาขาภูเก็ต 

ร้านเส้งโห 
สาขาภูเก็ต 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 
 
 



ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทําสัญญา วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

14 จัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 
3 รายการ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง 
2 . เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ช นิ ด เ ล เ ซ อ ร์  
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน  2  เครื่อง 
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1Kva 
จํ า น ว น  3  เ ค รื่ อ ง  ( ข อ ง ก อ ง
การศึกษา) 

59,400 59,400 24 มี.ค.60 29 มี.ค.60 ตกลงราคา บ.คอมเทค 
 ยูนิฟายด์ 

 ซิสเตมส์ จํากัด 
59,400 

บ.คอมเทค 
 ยูนิฟายด์ 

 ซิสเตมส์ จํากัด 
59,400 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

15 จัดซื้ อ เค รื่องพิมพ์  ชนิดเลเซอ ร์  
Multifunction แบบฉีดหมึก 
( Inkjet)  จํานวน  1 เครื่ อง  (ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม) 

7,200 7,200 22 มี.ค.60 9 มี.ค.60 ตกลงราคา บ.คอมเทค 
 ยูนิฟายด์ 

 ซิสเตมส์ จํากัด 
7,200 

บ.คอมเทค 
 ยูนิฟายด์ 

 ซิสเตมส์ จํากัด 
7,200 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 

16 จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เ พื่อใช้ใน
โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะสื บ ส าน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ําขอพร
ผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลกะรน 
ประจําปีงบประมาณ 2560 

29,354 29,354 30 มี.ค.60 3  เม.ย.60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ 
พรชัย 

29,354 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย 

29,354 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 
 


