
ล ำดับที่                                    งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

  วงเงนิ

งบประมำณ (รำคำ

กลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย,ประจ าเดือน 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายม้ัง  ทะพรม นายม้ัง ทะพรม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562 (ส านักปลัด) เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
2 ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน,ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นางมาลัย  ทะพรม นางมาลัย  ทะพรม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เดือน กันยายน 2562 (ส านักปลัด) เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

3 ค่าจ้างเหมาบริการคนตกแต่งสวน,ประจ าเดือนตุลาคม 2561 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายส ารวย  ค าล้ือ นายส ารวย  ค าล้ือ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ถึง เดือน กันยายน 2562 (ส านักปลัด) เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
4 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์, 8,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายภัทรเวช  ชมภูน้อย นายภัทรเวช ชมภูน้อย เป็นผู้เสนอราคาเพียง

    ประจ าเดือนตุลาคม 2561 (ส านักปลัด) เจาะจง 8,000.- 8,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

5 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พัชรวรรณ เพชรสุวรรณ น.ส.พัชรวรรณ เพชรสุวรรณ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562 เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
(กองการศึกษา) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

6 ค่าจ้างเหมาบริการภารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายธรรมนูญ  ธรรมใจ นายธรรมนูญ  ธรรมใจ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562 เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
(กองการศึกษา) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

7 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ปรียาภรณ์  โลมา น.ส.ปรียาภรณ์  โลมา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บ้านดงงาม ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
2562 (กองการศึกษา) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

8 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานธุรการ ประจ าเดือน 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ณัฏฐชุดา  ฝีปากเพราะ น.ส.ณัฏฐชุดา  ฝีปากเพราะ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562 เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
(กองการศึกษา) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2561                                              แบบ สขร.1

                                                     เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานประจ าสนามกีฬา 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายเศรษฐลัทธิ  รอดสุทธิ นายเศรษฐลัทธิ  รอดสุทธิ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
(กองการศึกษา) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

10 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีช่างส ารวจ 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายณัฐกรณ์  มะโนขาว นายณัฐกรณ์  มะโนขาว เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
(กองช่าง) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

11 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีช่างไฟฟ้า ประจ าเดือน 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายภูมินทร์  ถาต๊ิบ นายภูมินทร์  ถาต๊ิบ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 (กองช่าง) เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
12 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีช่างซ่อมระบบประปา 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายอภิชาติ  ติงปัน นายอภิชาติ   ติงปัน เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
(กองช่าง) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

13 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีช่างโยธา ประจ าเดือน 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายอนุชาติ   รินวงษ์ นายอนุชาติ  รินวงษ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 (กองช่าง) เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
14 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป ประจ าเดือนตุลาคม 2561 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายสี  เชียงรส นายสี   เชียงรส เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ถึงเดือน กันยายน 2562 (กองสาธารณสุข) เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

15 ค่าจ้างเหมาบริการงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ , 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พรมภา  ต๋ีจ๋อย น.ส.พรมภา  ต๋ีจ๋อย เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
(กองสาธารณสุข) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

16 ค่าจ้างเหมาบริการงานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม 96,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายณัฐวุฒิ  สายเบ้ีย นายณัฐวุฒิ  สายเบ้ีย เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 เจาะจง 96,000.- 96,000.- รายเดียว และเห็นว่า
(กองสาธารณสุข) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน(น้ าด่ืมโรงเรียนอนุบาล และ โรงเรียน 696.- โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ศูนย์เทศบาลต าบลจริม จ านวน 6 ศูนย์ ประจ าเดือนตุลาคม เจาะจง 696.- 696.- รายเดียว และเห็นว่า
2561 (กองการศึกษา) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

18 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนตุลาคม 2561 1,285.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 1,285.- 1,285.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
19 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนตุลาคม 2561 2,140.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 2,140.- 2,140.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

20 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนตุลาคม 2561 120.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 120.- 120.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
21 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนตุลาคม 2561 50.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองสาธารณสุข) เจาะจง 50.- 50.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

22 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนตุลาคม 2561 17,722 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 17,721.60 17,722 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
23 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนตุลาคม 2561 2,706 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองคลัง) เจาะจง 2,705.60 2,706 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

24 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนตุลาคม 2561 8,877 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 8,876.80 8,877 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนตุลาคม 2561 6,323 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 6,322.80 6,323 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
26 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนตุลาคม 2561 3,982 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองสาธารณสุข) เจาะจง 3,982.40 3,982 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

27 ค่าจ้างเหมาจดมาตรน้ าและจัดเก็บค่าน้ าประปา หมู่ท่ี 1 28,200.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พยอม  ปินเตป น.ส.พยอม  ปินเตป เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บ้านปากดง ปี 2562 (กองคลัง) เจาะจง 28,200.- 28,200.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
28 ค่าจ้างเหมาจดมาตรน้ าและจัดเก็บค่าน้ าประปา หมู่ท่ี 2 24,960.- โดยวิธีเฉพาะ นางบุญมี  โต๊ะมา นางบุญมี  โต๊ะมา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

บ้านท่าวังโปร่ง ปี 2562 (กองคลัง) เจาะจง 24,960.- 24,960.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

29 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าและจัดเก็บค่าน้ าประปา หมู่ท่ี3 23,880.- โดยวิธีเฉพาะ นางศิรประภา  ยะจร นางศิรประภา  ยะจร เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บ้านดงงาม ปี 2562 (กองคลัง) เจาะจง 23,880.- 23,880.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
30 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าและจัดเก็บค่าน้ าประปา หมู่ท่ี7 16,800.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ยุพินย์  ขันทะสีลา น.ส.ยุพินย์  ขันทะสีลา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

บ้านวังชมภู ปี 2562 (กองคลัง) เจาะจง 16,800.- 16,800.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

31 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าและจัดเก็บค่าน้ าประปา หมู่ท่ี8 15,120.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.สว่าง  แปงการิยา น.ส.สว่าง  แปงการิยา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บ้านชัยมงคล ปี 2562 (กองคลัง) เจาะจง 15,120.- 15120.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
32 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าและจัดเก็บค่าน้ าประปา หมู่ท่ี9 11,280.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.สุภาวดี  ยศเกตุ น.ส.สุภาวดี ยศเกตุ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

บ้านจริม ปี 2562 (กองคลัง) เจาะจง 11,280.- 11,280.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

33 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าและจัดเก็บค่าน้ าประปา หมู่ท่ี10 12,480.- โดยวิธีเฉพาะ นางราตรี  อินนาค นางราตรี  อินนาค เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บ้านสีเสียด ปี 2562 (กองคลัง) เจาะจง 12,480.- 12,480.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
34 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าและจัดเก็บค่าน้ าประปา หมู่ท่ี11 20,160.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ดรุณี มูลสองแคว น.ส.ดรุณี  มูลสองแคว เป็นผู้เสนอราคาเพียง

บ้านงุ้นงาม ปี 2562 (กองคลัง) เจาะจง 20,160.- 20,160.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

35 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ าและจัดเก็บค่าน้ าประปา หมู่ท่ี13 12,240.- โดยวิธีเฉพาะ นายบัญชา  นันชม นายบัญชา  นันชม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บ้านท่าใหม่ ปี 2562 (กองคลัง) เจาะจง 12,240.- 12,240.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
36 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 6,250.- โดยวิธีเฉพาะ นายชุติเดช  จันทร นายชุติเดช  จันทร เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 6,250.- 6,250.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

37 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง) 18,000.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัท เอส.เคโอ.เอเซ็นเตอร์ บริษัท เอส.เคโอ.เอเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 18,000.- 18,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
38 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด) 36,000.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัท เอส.เคโอ.เอเซ็นเตอร์ บริษัท เอส.เคโอ.เอเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 36,000.- 36,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

39 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน (นมUHT) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17,830 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 6 ศูนย์ เจาะจง จ ากัด จ ากัด รายเดียว และเห็นว่า

17,829.60 17,830 ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
40 ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลา วันท่ี 13 ตุลาคม 2561 1,000.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านขุนต้นฟลอริสต์ ร้านขุนต้นฟลอริสต์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ดอกไม้สด) เจาะจง 1,000.- 1,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

41 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,875.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร๊อก ร้านภรณ์ซีร๊อก เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,875.- 2,875.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
42 ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลาธนบัตร 1,000.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านขุนต้นฟลอริสต์ ร้านขุนต้นฟลอริสต์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,000.- 1,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

43 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 8,205.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร๊อก ร้านภรณ์ซีร๊อก เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 8,205.- 8,205.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
44 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตส านักงาน 38,648 โดยวิธีเฉพาะ บริษัททีโอที บริษัททีโอที เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 38,648.40 38,648 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

45 ค่าจัดซ้ือชุดกีฬาฟุตซอล 15,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 15,000.- 15,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
46 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 66,000.- โดยวิธีเฉพาะ นางสุจารีย์  ชัยทอง นางสุจารีย์  ชัยทอง เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จริม เจาะจง 66,000.- 66,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

47 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารประชุมสภาสมัยท่ี 4 ปี 2561 3,000.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.จิตรนาก  รักพงษ์ น.ส.จิตรนาก  รักพงษ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 3,000.- 3,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

48 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมเดินขบวนงานสืบสานประเพณี 1,490.- โดยวิธีเฉพาะ นายประเสริฐ  ท้วมจันทร์ นายประเสริฐ  ท้วมจันทร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
อ าเภอท่าปลา เจาะจง 1,490.- 1,490.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
49 ค่าจ้างเหมาจัดหาวัตถุดิบส าหรับการแข่งขันท าอาหารพ้ืนบ้าน 2,500.- โดยวิธีเฉพาะ นางจุไร  ปานพรม นางจุไร  ปานพรม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีของดีอ าเภอท่าปลา เจาะจง 2,500.- 2,500.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

50 ค่าจ้างเหมารถเคร่ืองเสียงส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ขบวน 6,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายสิทธิศักด์ิ  ยศต๊ะสา นายสิทธิศักด์ิ  ยศต๊ะสา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
วัฒนธรรมและบูธวัฒนธรรมกิจการโครงการฯ เจาะจง 6,000.- 6,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
51 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารเดินขบวนงานของดีท่าปลา 10,000.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พยอม  ปินเตป น.ส.พยอม  ปินเตป เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 10,000.- 10,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

52 ค่าจ้างเหมาจัดท าหัวผีตลก 15,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายโก   จักรขัด นายโก  จักรขัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 15,000.- 15,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
53 ค่าจ้างเหมาจัดหาขบวนวัฒนธรรมต าบลจริมตามโครงการ 35,000.- โดยวิธีเฉพาะ นางศรีไพร  แก้วเงิน นางศรีไพร   แก้วเงิน เป็นผู้เสนอราคาเพียง

สืบสานประเพณีของดีท่าปลา เจาะจง 35,000.- 35,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม


