
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

กองคลัง เทศบาลต าบลกะรน  
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงิน 
ท าสัญญา 

วันท า
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. เช่าเครื่องถ่าย 2,996.- 2,996.- 17 เมย. 61 17 เมย. 61 เฉพาะเจาะจง หสม.ประเสริฐการช่าง 

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

เฉพาะเจาะจง 

2. วัสดุส านักงาน 3,266.- 3,266.- 30 เมย. 61 7 พค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 
3,266.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
3,266.- 

เฉพาะเจาะจง 

3. วัสดุส านักงาน 900.- 900.- 30 เมย. 61 7 พค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 
900.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
900.- 

เฉพาะเจาะจง 

4. วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,770.- 11,770.- 30 เมย. 61 7 พค. 61 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูเก็ตอิงค์ฯ 
11,770.- 

หจก.ภูเก็ตอิงค์ฯ 
11,770.- 

เฉพาะเจาะจง 

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,660.- 15,660.- 30 เมย. 61 7 พค. 61 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูเก็ตอิงค์ฯ
15,660.- 

หจก.ภูเก็ตอิงค์ฯ
15,660.- 

เฉพาะเจาะจง 

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,071.- 27,071.- 30 เมย. 61 7 พค. 61 เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ฯ 
27,071.- 

บจก. รโิก้ฯ 
27,071.- 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกะรน  
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินท าสัญญา 
วันท า
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. น  าดื่ม 820.- 820.- 2 เมย. 61 2 เมย. 61 เฉพาะเจาะจง หจก.สุรกฤษน  าดื่ม 

820.- 
หจก.สุรกฤษน  าดื่ม 
820.- 

เฉพาะเจาะจง 

2. เช่าเครื่องถ่าย 2,140.- 2,140.- 2 เมย. 61 2 เมย. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ีเอส.พิมพ์ดีด 
2,140.- 

ร้านพี.เอส.พิมพ์ดีด 
2,140.- 

เฉพาะเจาะจง 

3. วารสาร 1,355.- 1,355.- 3 เมย. 61 3 เมย. 61 เฉพาะเจาะจง บจก. อินฟินิทฯ 
1,355.- 

บจก. อินฟินิทฯ 
1,355.- 

เฉพาะเจาะจง 

4. วัสดุส านักงาน 3,428.- 3,428.- 9 เมย. 61 16 เมย. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 
3,428.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
3,428.- 

เฉพาะเจาะจง 

5. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,498.- 1,498.- 9 เมย. 61 9 พค. 61 เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.ดี.ฯ 
1,498.- 

บจก. เอส.ดี.ฯ 
1,498.- 

เฉพาะเจาะจง 

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,930.- 26,930.- 9 เมย. 61 17 เมย. 61 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูเก็ตอิงค์ฯ 
26,930.- 

หจก.ภูเก็ตอิงค์ฯ 
26,930.- 

เฉพาะเจาะจง 

7. ซ่อมรถ 80-7036 46,074.20 46,074.20 18 เมย. 61 13 พค. 61 เฉพาะเจาะจง บจก.อู่สุรชัยฯ 
46,074.20 

บจก.อู่สุรชัยฯ 
46,074.20 

เฉพาะเจาะจง 

8. วัสดุยานฯ 13,600.- 13,600.- 18 เมย. 61 18 พค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านธนูยางยนต์ฯ 
13,600.- 

ร้านธนูยางยนต์ฯ 
13,600.- 

เฉพาะเจาะจง 

9. วัสดุยานฯ 3,200.- 3,200.- 30 เมย. 61 30 พค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านธนูยางยนต์ฯ
3,200.- 

ร้านธนูยางยนต์ฯ 
3,200.- 

เฉพาะเจาะจง 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกะรน  
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วงเงินท าสัญญา 
วันท า
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
10. วัสดุยานฯ 7,000.- 7,000.- 30 เมย. 61 30 พค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยแบตเตอรี่ 

7,000.- 
ร้านชัยแบตเตอรี่ 
7,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน พ.ศ. 2561 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลกะรน 

 
 

ล าดับที่ 
 

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 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

ยี่ห้อ FUJI CM ๓๐๕ DF หมายเลข 
ครุภัณฑ์ 480-59-0067 

6,138 6,138 3 เม.ย.61 18 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ คอมมิว 
นิเคชั่น จ ากัด 

6,138 

บริษัท มิสเตอร์
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ คอมมิว 
นิเคชั่น จ ากัด 

6,138 

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียว 

2 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรม
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลต าบลกะรน 

8,435 8,435 4 เม.ย.61 19 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์  
เซอร์วิส 

8,435 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์  
เซอร์วิส 
8,435 

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย
เดียว 

3 จัดจ้างงานพิมพ์ไวนิล โครงการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน  าขอพรผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2561 

4,495 4,495 4 เม.ย.61 5 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ 
พรชัย  
    4,495 

นายสมศักดิ์ 
พรชัย  
    4,495 

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียว 

4 จัดซื อของรางวัลส าหรับชุดการ
แสดง โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน  าขอพร
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 

2,040 2,040 4 เม.ย.61 5 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง ร้านแพททอย 
วานิช 
      2,040 

ร้านแพททอย 
วานิช 
      2,040 

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียว 



 
 

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 จ้างตกแต่งดอกไม้สด รถพระพุทธ

สิหิงค์ โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน  าขอพร
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 

9,500 9,500 10 เม.ย.61 13 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง น.ส.ระพีพรรณ 
รอดเจริญ 

9,500 

น.ส.ระพีพรรณ 
รอดเจริญ 

9,500 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

6 จ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน  า
ขอพรผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 

21,750 21,750 10 เม.ย.61 13 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง น.ส. อมรา 
เทพแก้ว 
    21,750 

น.ส. อมรา 
เทพแก้ว 
    21,750 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

7 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน  าขอพรผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2561 

7,361.60 7,361.60 10 เม.ย.61 13 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมโชค 
ค้าไม้ ภูเก็ต 
จ ากัด 
   7,361.60 

บริษัทรวมโชค 
ค้าไม้ ภูเก็ต 
จ ากัด 
   7,361.60 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

8 เช่าเครื่องเสียง โครงการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รด
น  าขอพรผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 

16,000 16,000 10 เม.ย.61 13 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง นายพภิพ 
อนันตวงษ์ 
   16,000 

นายพิภพ 
อนันตวงษ์ 
    16,000 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

9 จ้างจัดดอกไม้สด ตกแต่งสถานที่ 
และท่ีนั่งพระสงฆ์ โครงการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีสงกรานต์  
รดน  าขอพรผู้สูงอายุ ประจ าปี2561 

17,000 17,000 10 เม.ย.61 13 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันจิรา 
จันทร์เศษ 
    17,000 

น.ส.จันจิรา 
จันทร์เศษ 
    17,000 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 



 
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 
10 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ

อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน  าขอพรผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2561 

19,885 19,885 10 เม.ย.61 11 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส 
19,885 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส 
19,885 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

11 จัดซื อวัสดุส านักงาน ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

50,873 50,873 20 เม.ย.61 2 พ.ค.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส 
50,873 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส 
50,873 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

12 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ของโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติ 
สังฆาราม 

21,835 21,835 20 เม.ย.61 2 พ.ค.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส 
21,835 

ร้านบุญเลิศ 
เซลล์ แอนด์ 

เซอร์วิส 
21,835 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

13 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์  ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติ 
สังฆาราม 

21,780 21,780 20 เม.ย.61 2 พ.ค.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเทค 
ยูนิฟายด์ 

ซิสเตมส์ จ ากัด 
21,780 

บริษัท คอมเทค 
ยูนิฟายด์ 

ซิสเตมส์ จ ากัด 
21,780 

เป็นผู้เสนอราคา
รายเดียว 

14 จัดซื อชั นวางแฟ้ม แบบไม้ 2 ชั น  
ขนาด 0.85×0.100×0.40 เมตร  
จ านวน  2  ชุด  ของโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

10,000 10,000 20 เม.ย.61 7 พ.ค.61 เฉพาะเจาะจง ร้านมนู 
เฟอร์นิเจอร์ 

10,000 

ร้านมนู 
เฟอร์นิเจอร์ 

10,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

 



 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วงเงินท า
สัญญา 

 
วันท า
สัญญา 

 
วันสิ้นสุด
สัญญา 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา
และราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
15 จัดซื อชั นวางของเล่น ขนาด 

0.85×0.100×0.35 เมตร จ านวน 
27 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัด
กิตตสิังฆาราม 

94,500 94,500 20 เม.ย.61 7 พ.ค.61 เฉพาะเจาะจง  ร้านมนู 
เฟอร์นิเจอร์ 

94,500 

ร้านมนู 
เฟอร์นิเจอร์ 

94,500 

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดี
ที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2561                                             แบบ สขร.๑ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลกะรน 

 
ล าดับ 

 
งานจัดซื อ/จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ/ 
ราคากลาง 

วงเงินท าสัญญา วันท าสัญญา วันสิ นสุด
สัญญา 

วิธีซื อ/จ้าง   ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
(ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จ้างท าวารสารเทศบาล
ต าบลกะรน (กะรน
สาร) ประจ าปี
งบประมาณ 2561  

47,250.- 47,250.- 5 เม.ย.61 20 พ.ค.61 เฉพาะเจาะจง นายพิชญ ศีลรักษา 
ราคา 47,250.-บาท 

นายพิชญ ศีลรักษา 
ราคา 47,250.-บาท 

 

2 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 3,540.- 3,540.- 4 เม.ย.61 11 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทค ยูนิฟายด์ ซสิเตมส์
ราคา 3,540.-บาท 

บจก. คอมเทค ยูนิฟายด์ ซสิเตมส์
ราคา 3,540.-บาท 

 

3 ป้ายไวนิล 7,030.- 7,030.- 24 เม.ย.61 29 เม.ย.61 เฉพาเจาะจง นายสมศักดิ์  พรชัย 
ราคา 7,030.-บาท 

นายสมศักดิ์  พรชัย 
ราคา 7,030.-บาท 

 

4 ท าสปอรต
ประชาสมัพันธ์ 

1,800.- 1,800.- 25 เม.ย.61 30 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง นางสาววไลพรรณ 
ราคา 1,800.-บาท 

นางสาววไลพรรณ ศุภชัยสิร ิ
ราคา 1,800.-บาท 

 

5 กล้องถ่ายภาพนิ่ง 41,990.- 41,990.- 27 เม.ย.61 26 มิ.ย.61 เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๊บป๊ับคลัเลอร์แล็บ 
ราคา 41,990.-บาท 

ร้านปุ๊บป๊ับคลัเลอร์แล็บ 
ราคา 41,990.-บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



      รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561                                           แบบ สขร.๑ 
กองช่าง เทศบาลต าบลกะรน 

 
ล าดับ 

 
งานจัดซื อ/จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ/ 
ราคากลาง 

วงเงินท าสัญญา วันท าสัญญา วันสิ นสุด
สัญญา 

วิธีซื อ/จ้าง   ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
(ราคารวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 ซ่อมรถยนต์ ตค-160 41,804.90 41,804.90 2 เม.ย. 61 23 เม.ย.61 
 

เฉพาะเจาะจง บจก.สุรชัยการช่าง 
41,804.90 บาท  

บจก.สุรชัยการช่าง 
41,804.90 บาท  

 

2 วัสดุส านักงาน 5,465.- 5,465.- 4 เม.ย.61 11 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์เซอร์วสิ 
ราคา 5,465.บาท 

ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์เซอร์วสิ 
ราคา 5,465.บาท 

 

3 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 21,760.- 21,760.- 5 เม.ย.61 10 เม.ย.61 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทคยูนิฟายส์ ซิสเตม็ส ์
ราคา 21,760.-บาท 

บจก.คอมเทคยูนิฟายส์ ซิสเตม็ส ์
ราคา 21,760.-บาท 

 

4 ซ่อมรถยนต์ กค7757 21,000.- 21,000.- 30 เม.ย.61 22 พ.ค.61  เฉพาะเจาะจง บจก.อู่สรชัยการช่าง 
ราคา 21,000.-บาท 

บจก.อู่สรชัยการช่าง 
ราคา 21,000.-บาท 

 

 
 
 


