
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ. 2561 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลกะรน 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วงเงินท า
สัญญา 

 
วันท า
สัญญา 

 
วันสิ้นสุด
สัญญา 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลต าบล   
กะรน 

2,250 2,250 5 ธ.ค. 61 12 ธ.ค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์  
เซอร์วิส 
   2,250 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์  
เซอร์วิส 
    2,250 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

2  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

30,623.40 30,623.40 5 ม.ค. 61 12 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเทค 
ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์  จ ากัด 
   30,623.40 

บริษัท คอมเทค 
ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์  จ ากัด 
30,623.40 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลต าบล
กะรน 

9,774.45 9,774.45 5 ม.ค. 61 12  ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง  บริษัท คอม
เทค ยูนิฟายด์ 
ซิสเตมส์  จ ากัด 
    9,774.45 

บริษัท คอมเทค 
ยูนิฟายด์ ซิส
เตมส์  จ ากัด 
    9,774.45 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 

4 เช่าเครื่องเสียง โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

16,000 16,000 10  ม.ค. 61 13 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง นายพิภพ 
 อนันตวงศ์ 
  16,000 

   นายพิภพ 
 อนันตวงศ์ 
  16,000 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 
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ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วงเงินท า
สัญญา 

 
วันท า
สัญญา 

 
วันสิ้นสุด
สัญญา 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

5 จ้างพิมพ์ไวนิล โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

17,550 17,550 10 ม.ค. 61 13 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
    17,550 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
    17,550 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

6 เช่าเต้นท์ โครงการจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

59,064 59,064 11 ม.ค. 61 13 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องพัน 
ล้าน ออแกไนซ์ 
จ ากัด 
     59,064 

บริษัท ห้องพัน 
ล้าน ออแกไนซ์ 
จ ากัด 
     59,064 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

7 วัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

13,707 13,707 11 ม.ค. 61 12 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 
    13,707 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 
    13,707 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

8 จัดซื้อของรางวัลซุ้มเกมส์  โครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

50,076 50,076 12 ม.ค. 61 12 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง แพททอย วานิช 
จ ากัด 
    50,076 

แพททอย  
วานิช จ ากัด 
    50,076 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งซุ้มเกมส์ 
เวที และพิธีเปิด โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

5,882 5,882 12 ม.ค. 61 12 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง แพททอย วานิช 
จ ากัด 
     5,882 

แพททอย  
วานิช จ ากัด 
     5,882 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 
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ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วงเงินท า
สัญญา 

 
วันท า
สัญญา 

 
วันสิ้นสุด
สัญญา 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

10 ซื้อของรางวัลชุดการแสดง โครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

6,600 6,600 12 ม.ค.61 12 ม.ค.61 เฉพาะเจาะจง แพททอย วานิช 
จ ากัด 
     6,600  

แพททอย  
วานิช จ ากัด 

6,600 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

11 จัดซื้อชุดขาแขวน ทีวี  ขนาด 32 นิ้ว 
จ านวน 7 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัด
กิตติสังฆาราม 

3,500 3,500 16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง แพททอย วานิช 
จ ากัด 

3,500 

แพททอย  
วานิช จ ากัด 

3,500 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลต าบลกะรน 

470 470 17 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 
       470 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 
       470 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

13 จัดจ้างงานพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรับสมัครเด็กของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

2,977 2,977 19 ม.ค. 61 23 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
      2,977 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย 
      2,977 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

27,568.55 27,568.55 19 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเทค 
ยูนิฟายด์  
ซิสเตมส์ จ ากัด 
   27,568.55 

บริษัท คอมเทค 
ยูนิฟายด์  
ซิสเตมส์ จ ากัด 
  27,568.55 

เป็นผู้เสนอราคา 
ที่ดีที่สุด 
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ล าดับ

ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วงเงินท า
สัญญา 

 
วันท า
สัญญา 

 
วันสิ้นสุด
สัญญา 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

15 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 
สองแถวไม้  หมายเลขทะเบียน  
40-0279 ภก 

8,027.14 8,027.14 22 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงรุ่ง 
ภูเก็ต จ ากัด 
   8,027.14 

บริษัท แสงรุ่ง  
ภูเก็ต จ ากัด 
   8,027.14 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

4,200 4,200 30 ม.ค. 61 2  ก.พ. 61 เฉพาะเจาะจง แพททอย วานิช 
จ ากัด 
     4,200 

  แพททอย  
 วานิช จ ากัด 
    4,200 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

 

 

 




