
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์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 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน ของกอง

กำรศึกษำ เทศบำลต ำบลกะรน  
(โต๊ะ+เก้ำอ้ี ส ำนักงำน จ ำนวน 4 
ชุด) 

21,200 21,200 1 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 เฉพำะเจำะจง บริษัท เล็ก 
เฟอร์นิเจอร์ 
จ ำกัด 
    21,200 

บริษัท เล็ก 
เฟอร์นิเจอร์ 
จ ำกัด 
    21,200 

เป็นผู้เสนอ
รำคำ 

ที่ดีที่สุด 

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนกะตะ 

2,428.90 2,428.90 9 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิษณุกำร
ไฟฟ้ำ 
   2,428.90 

ร้ำนวิษณุกำร
ไฟฟ้ำ 
    2,428.90 

เป็นผู้เสนอ
รำคำรำย

เดียว 
3 จัดจ้ำงติดตั้งสำยเคเบิ้ลทีวี ของ

ห้องสมุดประชำชนเทศบำลต ำบล
กะรน 

500 500 13 ก.พ.61 19 ก.พ. 61 เฉพำะเจำะจง   บริษัท กะรน 
  เคเบิ้ล จ ำกัด 
      500 

บริษัท กะรน 
  เคเบิ้ล จ ำกัด 
      500 

เป็นผู้เสนอ
รำคำรำย

เดียว 
4 จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  

(ภำคสมัครใจ) ของรถยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน 40-0279 ภูเก็ต 

3,773.89 3,773.89 13 ก.พ.61 13 ก.พ.61 เฉพำะเจำะจง บริษัทโตเกียว
มำรีน 
ประกันภัย 
ประเทศไทย
จ ำกัด 
   3,773.89 

บริษัทโตเกียว
มำรีน 
ประกันภัย 
ประเทศไทย
จ ำกัด 
   3,773.89 

เป็นผู้เสนอ
รำคำรำย

เดียว 
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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 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
5 จัดจ้ำงงำนพิมพ์ไวนิล (โครงกำรจัด

นิทรรศกำรและแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรของนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

530 530 20 ก.พ.61 23 ก.พ. 61 เฉพำะเจำะจง นำยสมศักดิ์ 
พรชัย 
     530 
 

นำยสมศักดิ์ 
พรชัย 
       530 

เป็นผู้เสนอ
รำคำรำย

เดียว 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงกำรจัด
นิทรรศกำรและแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรของนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

31,194 31,194 27 ก.พ.61 3 มี.ค. 61 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ้ำฟ้ำ 
คุรุภัณฑ์ 
  31,194 

ร้ำนเจ้ำฟ้ำ 
คุรุภัณฑ์ 
  31,194 

เป็นผู้เสนอ
รำคำ 

ที่ดีที่สุด 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ของ
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลกะรน  

1,070 1,070 21 ก.พ.61 23 ก.พ.61 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิษณุ
กำรไฟฟ้ำ 
    1,070 

ร้ำนวิษณุกำร
ไฟฟ้ำ 
    1,070 

เป็นผู้เสนอ
รำคำรำย

เดียว 
8 จัดซื้อสำยเคเบิ้ล ของกองกำรศึกษำ 

เทศบำลต ำบลกะรน  
995.10 995.10 21 ก.พ.61 23 ก.พ.61 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.

ดี. 
ภูเก็ต 
คอมพิวเตอร์ 
จ ำกัด 
    995.10 

บริษัท เอส.ดี. 
ภูเก็ต 
คอมพิวเตอร์ 
จ ำกัด 
    995.10 

เป็นผู้เสนอ
รำคำรำย

เดียว 

9 จัดจ้ำงงำนพิมพ์ไวนิล โครงกำรจัด
กิจกรรมปิดภำคเรียนที่ 2 ประจ ำปี 
2560 และงำน Open House ของ
โรงเรียนเทศบำลวัดกิตติสังฆำรำม 

3,840 3,840 28 ก.พ.61 7 มี.ค. 61 เฉพำะเจำะจง นำยสมศักดิ์ 
พรชัย 
    3,840 

นำยสมศักดิ์ 
พรชัย 
    3,840 

เป็นผู้เสนอ
รำคำรำย

เดียว 

 




