
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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 

งานการเงิน 

2,996.- 2,996.- 1 สค. 61 1 สค. 61 เฉพาะเจาะจง หสม.ประเสริฐการช่าง 

2,996.- 

หสม.ประเสริฐการช่าง 

2,996.- 

เฉพาะเจาะจง 

2. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 

 

749.- 749.- 2 สค. 61 9 สค. 61 เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทคฯ 

749.- 

บจก. คอมเทคฯ 

749.- 

เฉพาะเจาะจง 

3. วัสดุส านักงาน 3,580.- 3,580.- 3 สค. 61 10 สค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 

3,580.- 

ร้านบุญเลิศฯ 

3,580.- 

เฉพาะเจาะจง 

4. วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,820.- 1,820.- 24 สค. 61 31 สค. 61 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูเก็ต อิงค์ฯ 

1,820.- 

หจก. ภเูก็ต อิงค์ฯ 

1,820.- 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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 740.- 710.- 1 สค. 61 1 สค. 61 เฉพาะเจาะจง หจก.สุรกฤษน  าดื่ม 

740.- 
หจก.สุรกฤษน  าดื่ม 
740.- 

เฉพาะเจาะจง 

2. วารสาร 1,300.- 1,310.- 2 สค. 61 2 สค. 61 เฉพาะเจาะจง บจก. อินฟินิทฯ 
1,300.- 

บจก. อินฟินิทฯ 
1,300.- 

เฉพาะเจาะจง 

3. เช่าเครื่องถ่าย 2,140.- 2,140.- 3 สค. 61 3 สค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ีเอส.พิมพ์ดีด 
2,140.- 

ร้านพี.เอส.พิมพ์ดีด 
2,140.- 

เฉพาะเจาะจง 

4. ซ่อมลิฟต ์ 97,905.- 97,905.- 2 สค. 61 1 กย. 61 เฉพาะเจาะจง บจก. แมชชีน เวิล์ดฯ 
97,905.- 

บจก. แมชชีน เวิล์ดฯ 
97,905.- 

เฉพาะเจาะจง 

5. วัสดุส านักงาน 6,050.- 6,050.- 3 สค. 61 6 สค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 
6,050.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
6,050.- 

เฉพาะเจาะจง 

6. ซุ้ม 8,042.- 8,042.- 6 สค. 61 8 สค. 61 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พรชัย 
8,042.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
8,042.- 

เฉพาะเจาะจง 

7. วัสดุ โครงการ 11,600.- 11,600.- 24 สค. 61 29 สค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านเค.เอ็มฯ 
11,600.- 

ร้านเค.เอ็มฯ 
11,600.- 

เฉพาะเจาะจง 

8. ป้าย โครงการ 960.- 960.- 22 สค. 61 28 สค. 61 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พรชัย 
960.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
960.- 

เฉพาะเจาะจง 

9. วัสดุ โครงการ 4,350.- 4,350.- 24 สค. 61 29 สค. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 
4,350.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
4,350.- 

เฉพาะเจาะจง 



- 2 - 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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. วัสดุส านักงาน 

ตรายาง 
900.- 900.- 17 สค. 61 2 กย. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 

900.- 
ร้านบุญเลิศฯ 
900.- 

เฉพาะเจาะจง 

11. วัสดุยานพาหนะฯ 3,000.- 3,000.- 24 สค. 61 31 สค. 61 เฉพาะเจาะจง ชัยแบตเตอรี่ 
3,000.- 

ชัยแบตเตอรี่ 
3,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

12. วัสดุ โครงการ 4,840.- 4,840.- 30 สค. 61 4 กย. 61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศฯ 
4,840.- 

ร้านบุญเลิศฯ 
4,840.- 

เฉพาะเจาะจง 

13. ป้าย โครงการ 960.- 960.- 30 สค. 61 4 กย. 61 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พรชัย 
960.- 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
960.- 

เฉพาะเจาะจง 

14. เช่าเรือ 75,000.- 75,000.- 31 สค. 61 30 กย. 61 เฉพาะเจาะจง นายวินัย แทนบุญ 
75,000.- 

นายวินัย แทนบุญ 
75,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

15. จ้ า งพนั ก ง านรั กษา
ความปลอดภัย 

370,000.- 370,000.- 31 สค. 61 30 กย. 61 เฉพาะเจาะจง นายวินัย แทนบุญ 
370,000.- 

นายวินัย แทนบุญ 
370,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 วัสดุอุปกรณ์ใน
โครงการอบรม พรบ.ฯ 

9,000.- 9,000.- 16 ส.ค.61  23 ส.ค.61  เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 9,000.-บาท 

ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 9,000.-บาท 

 

2 ป้ายไวนิล 1,190.- 1,190.-  16 ส.ค.61 22 ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พรชัย 
ราคา 1,190.-บาท 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
ราคา 1,190.-บาท 

 

3 วัสดุอุปกรณ์ใน
โครงการอบรมด้าน
กฎหมายฯ 

9,000.- 9,000.- 16 ส.ค.61 23 ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบญุเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 9,000.-บาท 

ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 9,000.-บาท 

 

4 ป้ายไวนิล 900.- 900.- 15 ส.ค.61 22 ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พรชัย 
ราคา 900.-บาท 

นายสมศักดิ์ พรชัย 
ราคา 900.-บาท 

 

5 เย็บปกเข้าเล่ม 5,778.- 5,778.- 16 ส.ค.61 23 ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง ร้านเค.เอม็.เทรดดิ ง 
ราคา 5,778.-บาท 

ร้านเค.เอม็.เทรดดิ ง 
ราคา 5,778.-บาท 

 

6 วัสดุส านักงาน 9,890.- 9,890.- 17 ส.ค.61 ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 9,898.-บาท 

ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 9,898.-บาท 

 

7 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,120.- 1,120.- 17 ส.ค.61 24 ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 1,120.-บาท 

ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 1,120.-บาท 

 

8 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 2,045.- 2,045.- 24  ส.ค.61 31 ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 2,045.-บาท 

ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 2,045.-บาท 

 

9 ซ่อมเครื่องส ารองไฟ 1,177.- 1,177.- 20 ส.ค.61 27ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
ราคา 1,177.-บาท 

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเต็มส ์
ราคา 1,177.-บาท 

 



 
 

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  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 เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
10 ซ่อมเครื่องปริ นเตอร์ 

หมายเลข 480-59-
0068 

5,842.20 5,842.20 23 ส.ค.61  22 ก.ย. 61  เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ จ ากัด 
ราคา 5,842.20 บาท 

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ จ ากัด 
ราคา 5,842.20 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 38,677.83 38,677.83 7  ส.ค. 61 17  ส.ค. 61 
 

เฉพาะเจาะจง บจก. อนันต์กาญจน์โฮลดิ ง คอม
ปานี ราคา 38,677.83 บาท 

บจก. อนันต์กาญจน์โฮลดิ ง คอม
ปานี ราคา 38,677.83 บาท 

 

2 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 10 
KVA  1 เครื่อง 

149,800.- 149,800.- 8 ส.ค..61  8 ก.ย.61  เฉพาะเจาะจง บจก. เอ็นแอนด์เคเดอะซสิเตม็ 
ราคา 149,800.-บาท 

บจก. เอ็นแอนด์เคเดอะซสิเตม็ 
ราคา 149,800.-บาท 

 

3 ซ่อมรถยนต์ 80-5023 56,886.55 56,886.55 15 ส.ค. 61 4 ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง บจก.สุรชัยการช่าง 
ราคา 56,886.55 บาท 

บจก.สุรชัยการช่าง 
ราคา 56,886.55 บาท 

 

4 วัสดุก่อสร้าง 13,770.91 13,770.91 24 ส.ค.61 31 ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง บจก. อนันต์กาญจน์โฮลดิ ง คอม
ปานี ราคา 13,770.91 บาท 

บจก. อนันต์กาญจน์โฮลดิ ง คอม
ปานี ราคา 13,770.91 บาท 

 

5 ซ่อมเครื่องพริ นเตอร ์
หมายเลข 480-60-0074 

5,637.83 5,637.83 24 ส.ค.61 8 ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
ราคา 5,637.83 บาท 

บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
ราคา 5,637.83 บาท 

 

6 ซ่อมรถยนต์ กง-8783 1,722.70 1,722.70 28 ส.ค.61 30 ส.ค.61 เฉพาะเจาะจง บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 1,722.70 บาท 

บจก.อู่สุรชัยการช่าง 
ราคา 1,722.70 บาท 

 

7 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 448,098.88 448,098.88 28 ส.ค.61 12 ก.ย.61  เฉพาะเจาะจง บจก.ภูเก็ต กฤษติชัยการโยธา 
ราคา 448,098.88 บาท 

บจก.ภูเก็ต กฤษติชัยการโยธา 
ราคา 448,098.88 บาท 

 

8 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 33,420.- 33,420.- 30 ส.ค.61 6 ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ซิสเต็มส์  
ราคา 33,420.-บาท 

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ซิสเต็มส์  
ราคา 33,420.-บาท 

 

9 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-
60-0142 

4,194.- 4,194.- 31 ส.ค. 61 7 ก.ย.61 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ซิสเต็มส์  
ราคา 4,194.-บาท 

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ซิสเต็มส์  
ราคา 4,194.-บาท 

 


