
ล ำดับที่                                    งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน(น้ าด่ืมโรงเรียนอนุบาล และ โรงเรียน 468.- โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ศูนย์เทศบาลต าบลจริม จ านวน 6 ศูนย์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน เจาะจง 468.- 468.- รายเดียว และเห็นว่า
2561 (กองการศึกษา) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

2 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 420.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 420.- 420.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
3 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 2,705 โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 2,705.30- 2,705 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

4 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 360.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
    (กองการศึกษา) เจาะจง 360.- 360.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

5 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 900.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 900.- 900.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
6 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 30,682 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 30,682.30 30,682 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 2,426 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองคลัง) เจาะจง 2,425.50 2,426 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
8 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 9,615 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 9,614.90 9,615 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561                            แบบ สขร.1

                                               เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 7,959 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 7,959.40 7,959 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
10 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 3,040 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองสาธารณสุข) เจาะจง 3,040.40 3,040 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

11 จ้างเหมารถเคร่ืองเสียงส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน 6,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายสิทธิศักด์ิ  ยศต๊ะสา นายสิทธิศักด์ิ  ยศต๊ะสา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
งานประเพณี เจาะจง 6,000.- 6,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
12 จ้างเหมาในการตกแต่งรถขบวนแห่ก๋วยสลากใหญ่กิจกรรมโครงการ 4,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายประชัน  นันชม นายประชัน  นันชม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

สืบสานงานประเพณี เจาะจง 4,000.- 4,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

13 จ้างเหมาในการตกแต่งจัดสถานท่ีส าหรับกิจกรรมโครงการสืบสาน 4,500.- โดยวิธีเฉพาะ นายบัญชา  นันชม นายบัญชา  นันชม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน เจาะจง 4,500.- 4,500.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
14 จ้างท าป้ายโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม (ตานก๋วย) 300.- โดยวิธีเฉพาะ ร้าน เอ.อิงค์เจ็ท ร้าน เอ.อิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 300.- 300.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการสืบสานประเพณี (ตานก๋วย) 2,375.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,375.- 2,375.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
16 ค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต Wifai city 82,390.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัททีโอที จ ากัด บริษัททีโอที จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 82,390.- 82,390.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 1,550.- โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 1,550.- 1,550.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
18 ค่าจ้างเหมาตรายาง (กองช่าง) 1,190.- โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,190.- 1,190.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

19 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองช่าง) 1,200.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร๊อกซ์ ร้านภรณ์ซีร๊อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 1,200.- 1,200.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
20 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 750.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 750.- 750.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ใบเสร็จน้ าประปา) 8,200.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านจุรี หนูเอียด ร้านจุรี หนูเอียด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 8,200.- 8,200.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
22 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถไทยแลนด์ 1,500.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านอู่ป้องทรัพย์การช่าง ร้านอู่ป้องทรัพย์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,500.- 1,500.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,670.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,670.- 2,670.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
24 ค่าจ้างเหมาเปล่ียน Hubswith 8 Brt 8,500.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทสตาร์โอ.เอ.แอนด์ บริษัทสตาร์โอ.เอ.แอนด์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 8,500.- 8,500.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศรถตู้ 4,280.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านใหญ่แอร์ ร้านใหญ่แอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 4,280.- 4,280.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
26 ค่าจ้างเหมาจัดท าตรายาง (กองคลัง) 3,210.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 3,210.- 3,210.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

27 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องประชุม 300.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 300.- 300.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
28 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งยาง Deostone 100-20 14,300.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(นอก - ใน รอบ) เจาะจง 14,300.- 14,300.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

29 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริมนม (ภาคเรียนท่ี 2/2561) 670,064 โดยวิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 670,064.20 670,064 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
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