
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
กองการศึกษา เทศบาลตําบลกะรน 

 
ลําดั
บที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

32,293 32,293 4 ธ.ค. 60 7 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์  
เซอร์วิส 
     32,293 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์  
เซอร์วิส 
     32,293 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

2  จัดซื้อวัสดุกีฬา ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

4,230 4,230 18 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวสปอร์ต 
ภูเก็ต 
      4,230 

ร้านนิวสปอร์ต 
ภูเก็ต 
      4,230 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

3 จัดซื้อ TV LED จํานวน 7 เครื่อง 
ของโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆา
ราม 

66,430 66,430 18 ธ.ค. 60 19 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงฟ้า 
อิเลคทริค
เฟอร์นิเจอร์ 
จํากัด 
  66,430 

ร้านแสงฟ้า 
อิเลคทริค
เฟอร์นิเจอร์ 
จํากัด 
66,430 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆราม 

6,003.16 6,003.16 18 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 
   6,003.16 
 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 
   6,003.16 

 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 
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ลําดั
บที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วงเงินทํา
สัญญา 

วันทํา
สัญญา 

วันสิน้สุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป 

5 จัดซื้อเครื่องเล่น CD จํานวน 12 
เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติ 
สังฆาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กะตะ 

20,280 20,280 18 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงฟ้า 
อิเลคทริค
เฟอร์นิเจอร์ 
จํากัด 
   20,280 

ร้านแสงฟ้า 
อิเลคทริค
เฟอร์นิเจอร์ 
จํากัด 
   20,280 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

6 ซื้อวัสดุเกษตรของโรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

529.65 529.65 18 ธ.ค. 60 18 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

529.65 

ร้านวิษณุการ
ไฟฟ้า 

529.65 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม (หมึกเครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้า) 

1,049.99 1,049.99 18 ธ.ค. 60 18 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส. 
พิมพ์ดีด 
1,049.99 

ร้าน พี.เอส. 
พิมพ์ดีด 
1,049.99 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

8 จัดซื้อน้ําดื่มขวดเล็ก โครงการเรียนรู้สู่
โลดกว้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กะตะ 

580 580 18 ธ.ค. 60 20 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์  
เซอร์วิส 
    580 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล ์แอนด์  
เซอร์วิส 
     580 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

9 จัดจ้างงานพิมพ์ไวนิล โครงการเรียนรู้
สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
กะตะ 

360 360 18 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
    360 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
    360 

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 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
10 จัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน 5 เครื่อง 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 
9,950 9,950 18 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงฟ้า 

อิเลคทริค
เฟอร์นิเจอร์ 
จํากัด 
    9,950 

ร้านแสงฟ้า 
อิเลคทริค
เฟอร์นิเจอร์ 
จํากัด 
     9,950 

เป็นผู้เสนอ
ราคารายเดียว 

11 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

49,500 49,500 21 ธ.ค.60 27 ธ.ค. 60 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม เค. 
อาร์ ทราน
สปอร์ต 
    49,500 

หจก.เอ็ม เค. 
อาร์ ทราน
สปอร์ต 
     49,500 

เป็นผู้เสนอ
ราคารายเดียว 

12 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

11,000 11,000 21 ธ.ค.60 28 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม เค. 
อาร์ ทราน
สปอร์ต 
   11,000 

หจก.เอ็ม เค. 
อาร์ ทราน
สปอร์ต 
   11,000 

เป็นผู้เสนอ
ราคารายเดียว 

13 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล 
หมายเลขทะเบียน นข 5888 

4,367.23 4,367.23 21 ธ.ค.60 23 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท โต
โยต้า เพิร์ล 
จํากัด 
  4,367.23 

บริษัท โตโยต้า 
เพิร์ล จํากัด 
  4,367.23 

เป็นผู้เสนอ
ราคารายเดียว 

14 จัดจ้างงานพิมพ์ไวนิล โครงการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2561 

1,072 1,072 25 ธ.ค.60 27 ธ.ค.60 เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
   1,072 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
    1,072 

เป็นผู้เสนอ
ราคารายเดียว 

 


