
แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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

งานการเงิน 
4,132.- 4,132.- 2 พค. 60 7 พค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ

4,132.- 
ร้านบุญเลิศฯ
4,132.- 

ตกลงราคา 

2. วัสดุคอมพิวเตอร์
งานผลประโยชน์ 

23,326.- 23,326.- 4 พค. 60 19 พค. 60 ตกลงราคา บจก. ริโก้ฯ
23,326.- 

บจก. ริโก้ฯ
23,326.- 

ตกลงราคา 

3. วัสดุสํานักงาน
งานผลประโยชน์ 

5,198.- 5,198.- 16 พค. 60 23 พค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ
5,198.- 

ร้านบุญเลิศฯ
5,198.- 

ตกลงราคา 

4. ซ่อมคอม 
416-59-0139 
งานการเงิน 

535.- 535.- 19 พค. 60 26 พค. 60 ตกลงราคา บจก. เอส.ดี.ฯ
535.- 

บจก. เอส.ดี.ฯ
535.- 

ตกลงราคา 

5. วัสดุคอมพิวเตอร์
งานการเงิน 

22,325.- 22,325.- 19 พค. 60 26 พค. 60 ตกลงราคา หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ
22,325.- 

หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ
22,325.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

420-51-0040 
สํานักปลัด 

2,461.- 2,461.- 17 พค. 60 24 พค. 60 ตกลงราคา หสม. บุญธรรมแอร์
2,461.- 

หสม. บุญธรรมแอร์
2,461.- 

ตกลงราคา 

2. วัสดุสํานักงาน
สํานักปลัดเทศบาล 

3,233.- 3,233.- 4 พค. 60 19 พค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศฯ
3,233.- 

ร้านบุญเลิศฯ
3,233.- 

ตกลงราคา 

3. น้ําดื่ม 
สํานักปลัดเทศบาล 

750.- 750.- 4 พค. 60 4 พค. 60 ตกลงราคา หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม
750.- 

หจก. สุรกฤษน้ําดื่ม
750.- 

ตกลงราคา 

4. วารสาร 
สํานักปลัดเทศบาล 

1,350.- 1,350.- 4 พค. 60 4 พค. 60 ตกลงราคา บจก. อินฟินิทฯ
1,350.- 

บจก. อินฟินิทฯ
1,350.- 

ตกลงราคา 

5. วัสดุงานบ้านงานครัว
สํานักปลัดเทศบาล 

30,170.- 30,170.- 5 พค. 60 20 พค. 60 ตกลงราคา ร้านบุญเลศฯ
30,170.- 

ร้านบุญเลศฯ
30,170.- 

ตกลงราคา 

6. วัสดุเครื่องดับเพลิง
สป. งานป้องกันฯ 

98,000.- 98,000.- 5 พค. 60 10 พค. 60 ตกลงราคา บจก. ซานโต้ เซฟตี้
98,000.- 

บจก. ซานโต้ เซฟตี้
98,000.- 

ตกลงราคา 

7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ
สป. งานป้องกันฯ 

350,000.- 350,000.- 19 พค. 60 17 สค. 60 ตกลงราคา บจก. อินเตอร์เคมิคอล
350,000.- 

บจก. อินเตอร์เคมิคอล
350,000.- 

ตกลงราคา 

8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สป. งานทะเบียนฯ 

454,750.- 454,750.- 18 พค. 60 17 มิย. 60 ตกลงราคา บจก. คอนโทรล ฯ
454,750.- 

บจก. คอนโทรล ฯ
454,750.- 

ตกลงราคา 

 



- 2 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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. ซ่อมรถ 40-0161

สํานักปลัดเทศบาล 
4,536.80 4,536.80 16 พค. 60 23 พค. 60 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง

4,536.80 
ร้านสุรชัยการช่าง
4,536.80 

ตกลงราคา 

10. สีทาถนน 
สํานักปลัดเทศบาล 

26,771.40 26,771.40 16 พค. 60 26 พค. 60 ตกลงราคา หสม. อดิศักดิ์พาณิชย์
26,771.40 

หสม. อดิศักดิ์พาณิชย์
26,771.40 

ตกลงราคา 

11. วัสดุเชื้อเพลิง ฯ
80-5546 
สป. งานป้องกันฯ 

11,916.59 11,916.59 16 พค. 60 15 มิย. 60 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง
11,916.59 

ร้านสุรชัยการช่าง
11,916.59 

ตกลงราคา 

12. ครุภัณฑ์การเกษตร
สป. งานป้องกันฯ 

7,216.08 7,216.08 16 พค. 60 15 มิย. 60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการไฟฟ้า
7,216.08 

ร้านวิษณุการไฟฟ้า
7,216.08 

ตกลงราคา 

13. วัสดุก่อสร้าง
สป. งานป้องกันฯ 

2,996.- 2,996.- 8 พค. 60 23 พค. 60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการไฟฟ้า
2,996.- 

ร้านวิษณุการไฟฟ้า
2,996.- 

ตกลงราคา 

14. วัสดุคอมพิวเตอร์
สํานักปลัดเทศบาล 

9,820.- 9,820.- 18 พค. 60 24 พค. 60 ตกลงราคา หจก. ภูเก็ตอิงค์ฯ
9,820.- 

หจก. ภูเก็ตอิงค์ฯ
9,820.- 

ตกลงราคา 

15. ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ
สป. งานเทศกิจ 

102,000.- 102,000.- 24 พค. 60 23 กค. 60 ตกลงราคา หจก. บางกอกควิกแคช
102,000.- 

หจก. บางกอกควิกแคช
102,000.- 

ตกลงราคา 

16. ซ่อมรถ 80-5546
สป. งานป้องกันฯ 

45,785.30 45,785.30 23 พค. 60 22 มิย. 60 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง
45,785.30 

ร้านสุรชัยการช่าง
45,785.30 

ตกลงราคา 



- 3 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

420-51-0042 
สํานักปลัดเทศบาล 

481.50 481.50 23 พค. 60 23 พค. 60 ตกลงราคา หสม. บุญธรรมแอร์
481.50 

หสม. บุญธรรมแอร์
481.50 

ตกลงราคา 

18. ซ่อมรถ 40-0161
สํานักปลัดเทศบาล 

6,473.50 6,473.50 24 พค. 60 25 พค. 6 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง
6,473.50 

ร้านสุรชัยการช่าง
6,473.50 

ตกลงราคา 

19. วัสดุยานฯ นข-4364
สํานักปลัดเทศบาล 

14,124.- 14,124.- 22 พค. 60 6 มิย. 60 ตกลงราคา ร้านวิชาญยางยนต์
14,124.- 

ร้านวิชาญยางยนต์
14,124.- 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  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 จ้างทําโล่รางวัล ,
ประกาศนียบัตรฯ,ป้าย
เงินรางวัล 

50,000.- 50,000.- 19/5/2560 8/6/2560 ตกลงราคา บจก.มีเดีย แฟคทอรี่
ราคา 50,000.-บาท 

บจก.มีเดีย แฟคทอรี่
ราคา 50,000.-บาท 

 

2. วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,020.10 9,020.10 31/5/2560 5/6/2560 ตกลงราคา บจก.คอมเทคฯ
ราคา 9,020.10 บาท 

บจก.คอมเทคฯ
ราคา 9,020.10 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 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 ซ่อมรถยนต์ 80-5765 29,671.10 29,671.10 3/5/60 8/5/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง
ราคา 29,671.10 บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง
ราคา 29,671.10 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

2 ก่อสร้างติดตั้งการ์ดเรด
บริเวณ ซอยปฎัก 14 

80,326.66 79,900.00 16/5/2560 15/7/2560 ตกลงราคา นางโสภา  ช่วยเกลี้ยง
ราคา 79,900.-บาท 

นางโสภา  ช่วยเกลี้ยง
ราคา 79,900.-บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

3 ก่อสร้างถนนพร้อมคู
ระบายน้ํา คสล.ซอย
หลวงพ่อฉ้วน 1 

648,529.61 618,472.49 16/5/60 14/8/2560 สอบราคา บจก.อันดามันคอนสตรัคชั่น
ราคา 618,472.49 บาท 

บจก.อันดามันคอนสตรัคชั่น
ราคา 618,472.49 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

4 
 

วัสดุสํานักงาน 1,180.- 1,180.- 15/5/60 20/5/60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ราคา 1,180.-บาท 

ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ราคา 1,180.-บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

5 ซ่อมรถยนต์ 80-5023 
 

27,593.16 27,593.16 18/5/60 28/5/60 ตกลงราคา บจก.มิตรแลนด์ภาคใต้ (ภูเก็ต)
ราคา 27,593.16 บาท 

บจก.มิตรแลนด์ภาคใต้ (ภูเก็ต)
ราคา 27,593.16 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

6 ซ่อมรถยนต์ 80-4919 148,590.90 148,590.90 19/2560 29/5/2560 ตกลงราคา ร้านสุรชัยการช่าง
ราคา 148,590.90 บาท 

ร้านสุรชัยการช่าง
ราคา 148,590.90 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกะตะ 

28,034 28,034
 

1 พ.ค.60 2 พ.ค.60 ตกลงราคา บริษัท คอมเทค
ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์ จํากัด 

28,034 

บริษัท คอมเทค
ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์ จํากัด 

28,034 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 

 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรม
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสัง กัด
เทศบาลตําบลกะรน 

7,610 7,610 1 พ.ค.60 1 พ.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
7,610 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
7,610 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

3 จั ด ซื้ อ อ าหา ร ว่ า ง และ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 
โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกะรน 

5,910 5,910 1 พ.ค.60 1 พ.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
5,910 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
5,910 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

4 จัดซื้ อ วัสดุ วัสดุ ก่อสร้าง  ของศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

2,273.75 2,273.75 2 พ.ค.60 3 พ.ค.60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

2,273.75 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

2,273.75 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

5 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกะตะ 

898.80 898.80 2 พ.ค.60 3 พ.ค.60 ตกลงราคา ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

898.80 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

898.80 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 



 

 
 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

6 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกะตะ 

6,160 6,160 2 พ.ค.60 3 พ.ค.60 ตกลงราคา ร้านสวนน้อง
เอ็ม 

6,160 

ร้านสวนน้อง
เอ็ม 

6,160 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 
7 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข

ครุภัณฑ์  416-58-0129 ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม  

535 535 5 พ.ค.60 9 พ.ค.60 ตกลงราคา บริษัท เอส.ดี.
ภูเก็ต 

คอมพิวเตอร์ 
จํากัด 
535 

บริษัท เอส.ดี.
ภูเก็ต 

คอมพิวเตอร์ 
จํากัด 
535 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

8 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์  416-54-0075 

500  500 11 พ.ค.60 17 พ.ค.60 ตกลงราคา บริษัท คอมเทค
ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์ จํากัด 

500   

บริษัท คอมเทค
ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์ จํากัด 

500   

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

  
 

9 ค่าจ้างพิมพ์ไวนิล โครงการแข่งขันวิ่ง 
กะตะ-กะรน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 
ประจําปี 2560  

27,303 27,303 16 พ.ค.60 18 พ.ค.60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์  
พรชัย 

27,303 

นายสมศักดิ์  
พรชัย 

27,303 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 
10  ค่ าจ้ าง เหมาดูแลความปลอดภัย

นักกีฬา โครงการแข่งขันวิ่ง กะตะ-  
กะ รน  มิ นิ ม า ร า ธ อน  ค รั้ ง ที่  1 1 
ประจําปี 2560 

18,000 18,000 17 พ.ค.60 21 พ.ค.60 ตกลงราคา นายเรืองศักดิ์ 
ศิริทิพย์ 
18,000 

นายเรืองศักดิ์ 
ศิริทิพย์ 
18,000 

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 ค่าเช่าเครื่องเสียง โครงการจัดการ
แข่งขันวิ่ง กะตะ-กะรน มินิมาราธอน 
ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 

16,000 16,000 17 พ.ค.60 21 พ.ค.60 ตกลงราคา นายพิภพ
อนันตวงษ์ 
16,000 

  นายพิภพ 
อนันตวงษ์ 
16,000 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

12 ค่าอาหารนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ 
โครงการแข่งขันวิ่ง กะตะ- กะรน มินิ
มาราธอน ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 

22,000 22,000 18 พ.ค.60 21 พ.ค.60 ตกลงราคา นางวิลัยลักษณ์ 
เอมสกุล 
22,000 

นางวิลัยลักษณ์
เอมสกุล 
22,000 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 
13 ค่าเช่าซุ้มบอลลูน ปล่อยตัว-เส้นชัย 

และป้ายติดหน้าอก โครงการจัดการ
แข่งขันวิ่ง กะตะ-กะรน มินิมาราธอน 
ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 

15,000 15,000 18 พ.ค.60 21 พ.ค.60 ตกลงราคา นายทวีศักดิ์ 
ซื่อสัตย์ 
15,000 

นายทวีศักดิ์
ซื่อสัตย์ 
15,000 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 

14 ค่าจ้างพิธีกร โครงการจัดการแข่งขัน
วิ่ง กะตะ-กะรน มินิมาราธอน ครั้งที่ 
11 ประจําปี 2560 

1,000 1,000 18 พ.ค.60 21 พ.ค.60 ตกลงราคา นายผจญ 
แก้วมาก 
1,000 

นายผจญ 
แก้วมาก 
1,000 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 
15 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการ

แข่งขันวิ่ง กะตะ-กะรน มินิมาราธอน 
ครั้งที่ 11 ประจําปี 2560 

163,700 163,700 19 พ.ค.60 21 พ.ค.60 ตกลงราคา ร้านนิวสปอร์ต
163,700 

ร้านนิวสปอร์ต
163,700 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 
16 จัดจ้างไวนิล โครงการจัดการแข่งขันวิ่ง 

กะตะ-กะรน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 
ประจําปี 2560 (ป้ายเวที) 

6,644 6,644 19 พ.ค.60 19 พ.ค.60 ตกลงราคา นายสมศักดิ์
พรชัย 
6,644 

นายสมศักดิ์
พรชัย 
6,644 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 



 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ของกอง
การศึกษา) 

27,484 27,484 23 พ.ค.60 24 พ.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
27,484 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
27,484 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

18 จัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง พร้อม
ม้านั่งยาว 2 ตัว จํานวน 9 ชุด 

97,740 97,740 23 พ.ค.60 21 มิ.ย.60 ตกลงราคา ร้านมนู 
เฟอร์นิเจอร์ 

97,740 

ร้านมนู 
เฟอร์นิเจอร์ 

97,740 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

19 จัดซื้อวัสดุกีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกะตะ 

1,980 1,980 23 พ.ค.60 24 พ.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
1,980 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 
1,980 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

20 จัดซื้อวัสดุกีฬา ของโรงเรียนเทศบาล
วัดกิตติสังฆาราม 

760 760 23 พ.ค.60 24 พ.ค.60 ตกลงราคา ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 

760 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส 

760 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

21 จ้างเหมาสอนภาษาต่างประเทศ 
สําหรับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล
ตําบลกะรน 

400,000 400,000 31 พ.ค.60 31 พ.ค.60 ตกลงราคา โรงเรียนภาษา
และ

คอมพิวเตอร์  
อีซีซ ี

400,000 

โรงเรียนภาษา
และ

คอมพิวเตอร์  
อีซีซ ี

400,000 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 



 
-5- 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 
 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

22 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 
ครุภัณฑ์ 416 - 56 - 0115  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

4,515.40 4,515.40 31 พ.ค.60 2 มิ.ย.60 ตกลงราคา บริษัท เอส.ดี
ภูเก็ต 

คอมพิวเตอร์ 
จํากัด 

4,515.40 

บริษัท เอส.ดี
ภูเก็ต 

คอมพิวเตอร์ 
จํากัด 

4,515.40 

เป็นผู้เสนอราคา 
รายเดียว 

 
 


