
แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 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. ซ่อมรถ กต-6350 

สป. งานป้องกันฯ 
88,895.60 88,895.60 1 ธ.ค. 60 12 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง บจก. อู่สุรชัยการช่าง 

88,895.60 
บจก. อู่สุรชัยการช่าง 
88,895.60 

เฉพาะเจาะจง 

2. ซ่อมรถ 81-0049 
สป. งานป้องกันฯ 

11,770.- 11,770.- 1 ธ.ค. 60 15 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง บจก. อู่สุรชัยการช่าง 
11,770.- 

บจก. อู่สุรชัยการช่าง 
11,770.- 

เฉพาะเจาะจง 

3. ของรางวัล 
สํานักปลัด 

6,955.- 6,955.- 1 ธ.ค. 60 8 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านแพททอย 
6,955.- 

ร้านแพททอย 
6,955.- 

เฉพาะเจาะจง 

4. ฉากหลังเวที 
สํานักปลัด 

38,000.- 38,000.- 1 ธ.ค. 60 8 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พรชัย 
38,000.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
38,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

5. ซุ้มทางเข้างาน 
สํานักปลัด 

39,000.- 39,000.- 1 ธ.ค. 60 8 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พรชัย 
39,000.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
39,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

6. เช้าเต็นท์ 
สํานักปลัด 

24,652.80 24,652.80 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง บจก. ห้องพันล้านฯ 
24,652.80 

บจก. ห้องพันล้านฯ 
24,652.80 

เฉพาะเจาะจง 

7. เช่าเครื่องเสียง 
สํานักปลัด 

75,000.- 75,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นายพิภพ อนันตวงษ์ 
75,000.- 

นายพิภพ อนันตวงษ์ 
75,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

8. จ้างกาง-เก็บเต็นท์ 
สํานักปลัด 

30,000.- 30,000.- 8 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นายชลทิตย์ เกษสุวรรณ์ 
30,000.- 

นายชลทิตย์ เกษสุวรรณ์ 
30,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

9. วัสดุไฟฟ้า 
สํานักปลัด 

99,606.30 99,606.30 1 ธ.ค. 60 8 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง บจก. อนันตกาญจน์ฯ 
99,606.30 

บจก. อนันตกาญจน์ฯ 
99,606.30 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 



- 2 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 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. การแสดง 

สํานักปลัด 
5,000.- 5,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นางแตงอ่อน สุทธิรักษ ์

5,000.- 
นางแตงอ่อน สุทธิรักษ ์
5,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

11. การแสดง 
สํานักปลัด 

5,000.- 5,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นางกนกลักษณ์ มะโนรา 
5,000.- 

นางกนกลักษณ์ มะโนรา 
5,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

12. การแสดง 
สํานักปลัด 

5,000.- 5,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นส. ระรวย พูลนวล 
5,000.- 

นส. ระรวย พูลนวล 
5,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

13. การแสดง 
สํานักปลัด 

5,000.- 5,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี กลิน่ชิต 
5,000.- 

นางสมศรี กลิน่ชิต 
5,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

14. การแสดง 
สํานักปลัด 

15,000.- 15,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นส. อุรารัตน์ ส่องสิริสมบัติ 
15,000.- 

นส. อุรารัตน์ ส่องสิริสมบัติ 
15,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

15. การแสดง 
สํานักปลัด 

5,000.- 5,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นส. มณ ีอยู่สขุ 
5,000.- 

นส. มณ ีอยู่สขุ 
5,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

16. การแสดง 
สํานักปลัด 

5,000.- 5,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นางจิรา ทองโอ 
5,000.- 

นางจิรา ทองโอ 
5,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

17. การแสดง 
สํานักปลัด 

12,000.- 12,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นายศิริวัฒน์ แสงทับทิม
12,000.- 

นายศิริวัฒน์ แสงทับทิม
12,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 



- 3 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 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. การแสดง 

สํานักปลัด 
5,000.- 5,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์ ชินนา 

5,000.- 
นางจิราภรณ์ ชินนา 
5,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

19. การแสดง 
สํานักปลัด 

15,000.- 15,000.- 4 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพิมล ณ นคร 
15,000.- 

นางเพ็ญพิมล ณ นคร 
15,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

20. ทําอาหารพื้นเมือง 
สํานักปลัด 

15,000.- 15,000.- 4 ธ.ค. 60 18 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นายภชภณ ชนะปราชณ ์
15,000.- 

นายภชภณ ชนะปราชณ ์
15,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

21. สปอตประชาสัมพันธ์ 
สํานักปลัด 

1,800.- 1,800.- 1 ธ.ค. 60 8 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นส. วไลพรรณ ศุภชัยสิริ
1,800.- 

นส. วไลพรรณ ศุภชัยสิริ
1,800.- 

เฉพาะเจาะจง 

22. น้ําดื่ม 
สํานักปลัด 

620.- 620.- 8 ธค. 60 8 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หจก.สุรกฤษน้ําดื่ม 
620.- 

หจก.สุรกฤษน้ําดื่ม 
620.- 

เฉพาะเจาะจง 

23. วารสาร 
สํานักปลัด 

1,310.- 1,310.- 6 ธค. 60 6 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง บจก.อินฟินิทฯ 
1,310.- 

บจก.อินฟินิทฯ 
1,310.- 

เฉพาะเจาะจง 

24. วัสดุคอมฯ 
สํานักปลัด 

67,080.- 67,080.- 13 ธค. 60 20 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
67,080.- 

หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 
67,080.- 

เฉพาะเจาะจง 

25. วัสดุเครื่องดับเพลิง 
สป. งานป้องกันฯ 

189,500.- 189,500.- 13 ธค. 60 17 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง บจก. ซานโต้ฯ 
189,500.- 

บจก. ซานโต้ฯ 
189,500.- 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 



- 4 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 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. ซ่อมรถ นข-4364 

สํานักปลัด 
30,809.58 30,809.58 15 ธค. 60 22 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง บจก. อู่สุรชัยการช่าง 

30,809.58 
บจก. อู่สุรชัยการช่าง 
30,809.58 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 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. เช่าเครื่องถ่าย 2,996.- 2,996.- 1 ธค. 60 1 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง หสม.ประเสริฐการช่าง 

2,996.- 
หสม.ประเสริฐการช่าง 
2,996.- 

เฉพาะเจาะจง 

2. วัสดุสํานักงาน 27,017.50 27,017.50 21 ธค. 60 26 ธค. 60 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้(ประเทศไทย) 
27,017.50 

บจก.ริโก้(ประเทศไทย) 
27,017.50 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  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 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
480-55-0039 

963.- 963.- 1 ธ.ค.60 8 ธ.ค.60  เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์
ราคา 963.-บาท 

บจก. คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์
ราคา 963.-บาท 

 

2 ทําป้ายประชาสัมพันธ์
ปีใหม่ 

37,144.- 37,144.- 21 ธ.ค.60 28 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พรชัย 
ราคา 37,144.-บาท 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
ราคา 37,144.-บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 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 วัสดุสํานักงาน 10,924.00 10,924.00 1 ธ.ค.60 8 ธ.ค.60 
 

เฉพาะเจาะจง ร้าน บุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 
ราคา 10,924.-บาท 

ร้าน บุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 
ราคา 10,924.-บาท 

 

2 วัสดุก่อสร้าง 72,299.90 72,299.90 6 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะจง หสม.รวมโชคกะตะค้าไม้ 
ราคา 72,299.90 บาท  

หสม.รวมโชคกะตะค้าไม้ 
ราคา 72,299.90 บาท  

 

3 ซ่อมรถยนต์ 80-8138 19,795.- 19,795.- 6 ธ.ค.60 26 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะจง บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 19,795.-บาท 

บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 19,795.-บาท 

 

4 ซ่อมรถยนต์ 80-5023 29,104.- 29,104.- 14 ธ.ค.60 21 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะจง บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 29,104.-บาท 

บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 29,104.-บาท 

 

5 ซ่อมรถยนต์ บต-2362 30,933.70 30,933.70 18 ธ.ค.60 7 ม.ค.61 เฉพาะเจาะจง บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 30,933.70 บาท 

บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 30,933.70 บาท 

 

6 ซ่อมรถยนต์ 80-5778 17,312.60 17,312.60 19 ธ.ค.60 29 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะจง บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 17,312.60 บาท 

บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 17,312.60 บาท 

 

8 จ้างเหมาดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

367,153.92 367,000.- 18 ธ.ค.60 3 ม.ค.61 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 
ราคา 367,000.-บาท 

บจก.เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 
ราคา 367,000.-บาท 

 

 
 
 
 


