
ล ำดับที่                                    งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ   

  (รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดช้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (ประจ้าเดือน กันยายน 2561) 290.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส้านักปลัด) เจาะจง 290.- 290.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
2 ค่าจัดช้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (ประจ้าเดือน กันยายน 2561) 1,240.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 1,240.- 1,240.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

3 ค่าจัดช้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (ประจ้าเดือน กันยายน 2561) 600.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 600.- 600.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
4 ค่าจัดช้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (ประจ้าเดือน กันยายน 2561) 860.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

    (กองสาธารณสุข) เจาะจง 860.- 860.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

5 ค่าจัดช้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (ประจ้าเดือน กันยายน 2561) 16,973.60 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส้านักปลัด) เจาะจง 16,973.60 16,974 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
6 ค่าจัดช้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (ประจ้าเดือน กันยายน 2561) 2,453.40 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองคลัง) เจาะจง 2,453.40 2,453 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

7 ค่าจัดช้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (ประจ้าเดือน กันยายน 2561) 5,252.30 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 5,252.30 5,252 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
8 ค่าจัดช้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (ประจ้าเดือน กันยายน 2561) 5,001 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 5,000.70 5,001 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561                           แบบ สขร.1
                                               เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจัดช้ือน้้ามันเช้ือเพลิง (ประจ้าเดือน กันยายน 2561) 4,419 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 4,418.80 4,419 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
10 ค่าจัดช้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม) รร. อนุบาลเทศบาล และ 468 โดยวิธีเฉพาะ น้้าด่ืมจริมทิพย์ น้้าด่ืมจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ศูนย์เด็กเล็ก ประจ้าเดือนกันยายน 2561 กองการศึกษา เจาะจง 468 468 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอม (กองการศึกษา) 8,280.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 8,280.- 8,280.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) 42,078.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 42,078.- 42,078.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง อบรมงานป้องกัน 1,218.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 1,218.- 1,218.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
14 ค่าจัดซ้ือชุดกีฬาและอุปกรณ์ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมงาน 15,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ต หจก.จิมสปอร์ต เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ลางสาดลองกองหวาน เจาะจง 15,000.- 15,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

15 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ส้าหรับผู้ยากไร้ จ้านวน 181 ชุด 96,654.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.นงนุช โม่งโม๊ะ น.ส.นงนุช โม่งโม๊ะ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 96,654.- 96,654.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
16 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 13 รายการ (กองช่าง) 25,180.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 25,180.- 25,180.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางนอก ML 205/70-15 ย่ีห้อ 14,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
Michelin เจาะจง 14,000.- 14,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
18 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 23 รายการ (กองช่าง) 13,526.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 13,526.- 13,526.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 27 รายการ (ส้านักปลัด) 18,635.- โดยวิธีเฉพาะ สรรพิทยา 2558 สรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 18,635.- 18,635.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
20 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 77,670.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์ไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 77,670.- 77,670.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

21 ค่าจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Brother T 2280 4,100.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านพีเอส เชอร์วิส ร้านพีเอส เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 4,100.- 4,100.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
22 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ส้านักปลัด) 4,500.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านตัวโน๊ต ร้านตัวโต๊ด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 4,500.- 4,500.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 3,580.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 3,580.- 3,580.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
24 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 22,000.- โดยวิธีเฉพาะ ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 22,000.- 22,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) 17,423.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขีนนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 17,423.- 17,423.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
26 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส้านักปลัด) 23,416.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร้านสรรพิทยา 2558 หจก.ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 23,416.- 23,416.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

27 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพนักพิงไม่มีท้าวแขน (ส้านักปลัด) 100,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 100,000.- 100,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
28 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดแซอร์ สี (ส้านักปลัด) 10,000.- โดยวิธีเฉพาะ พี.เอส.เซอร์วิส พี.เอส.เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง

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

29 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ (กองช่าง) 37,430.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านวีช์ชลิตาวัสดุก่อสร้าง ร้านวีช์ชลิตาวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 37,430.- 37,430.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
30 ค่าจัดซ้อเคร่ืองปรินเตอร์ Brother 2370 DN 7,900.- โดยวิธีเฉพาะ พี.เอส.เซอร์วิส พี.เอส.เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 7,900.- 7,900.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

31 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท้างานพร้อมกระจก 5,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 5,000.- 5,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
32 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีน่ังท้างาน 2,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 2,000.- 2,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

33 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,785.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านตัวโน๊ต ร้านตัวโน๊ต เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 18,785.- 18,785.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
34 ค่าจัดซ้ือยางมาตอยส้าเร็จรูป ขนาดถุงละ 20 กก. 120,000.- โดยวิธีเฉพาะ ปวริศร์วัสดุ ปวริศร์วัสดุ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 120,000.- 120,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

35 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 34,490.- โดยวิธีเฉพาะ พี.เอส.เซอร์วิส พี.เอส.เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 34,490.- 34,490.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
36 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกายพร้อมติดต้ัง ณ บ้านปากดง หมู่ท่ี 1 18,200.- โดยวิธีเฉพาะ นายส้าเนียง  แก้วเงิน นายส้าเนียง  แก้วเงิน เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 98,200.- 98,200.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

37 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกายพร้อมติดต้ัง ณ บ้านสีเสียด หมู่ท่ี 10 98,200.- โดยวิธีเฉพาะ นายส้าเนียง  แก้วเงิน นายส้าเนียง  แก้วเงิน เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 98,200.00 98,200.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
38 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกายพร้อมติดต้ัง ณ บ้านงุ้นงาม หมู่ท่ี 11 98,200.- โดยวิธีเฉพาะ นายส้าเนียง  แก้วเงิน นายส้าเนียง  แก้วเงิน เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 98,200.00 98,200.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

39 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมป๊ัมน้้าหอยโข่ง (กองช่าง) 24,050.- โดยวิธีเฉพาะ ร้าน เคดี ร้าน เคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 24,050.- 24,050.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
40 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนอุปกรณ์รถ จักรยานยนต์ (กวง 533, 5,020.- โดยวิธีเฉพาะ นายอธิวัฒน์  อินทร์จันทร์ นายอธิวัฒน์  อินทร์จันทร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

กวง 534 ) กองช่าง เจาะจง 5,020.- 5,020.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

41 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) JR 416 - 48 - 0009 6,900.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 6,900.- 6,900.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
42 ค่าจ้างตัดชุด อปพร. (ส้านักปลัด) 79,200.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านมีเดียร์ 2 ร้านมีเดียร์ 2 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 79,200.- 79,200.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

43 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลนเทศบัญญัติ 5,530.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านวิไลถ่ายเอกสาร ร้านวิไลถ่ายเอกสาร เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 5,530.- 5,530.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
44 ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ 450.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอ.อิงค์เจ็ท ร้านเอ.อิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เด็กสตรี เจาะจง 450.- 450.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม


