
ล ำดับที่                                    งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการสร้างความสามัคีปรองดอง 430.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
สมานฉันท์ เจาะจง 430.- 430.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม รร .อนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก) 516.- โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เจาะจง 516.00 516.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 25,901.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 25,901.- 25,901.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
4 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2,039 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

    (กองคลัง) เจาะจง 2,039.40 2,039 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

5 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 7,386.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 7,386.- 7,386.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
6 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 6,146 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 6,145.70 6,146 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 4,440 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 4,439.70 4,440 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
8 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างการปรองดองและสมาน 430.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ฉันท์ ขนาด 4 x1.2เมตร เจาะจง 430.- 430.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2562                        แบบ สขร.1

                                               เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับที ่                             งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับช าระภาษี ปี 2562 2,400.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ขนาด 2.5 x2.5 เมตร เจาะจง 2,400.- 2,400.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
10 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความ 5,565.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา2558 ร้านสรรพิทยา2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ปรองดองสมานฉันท์ เจาะจง 5,565.- 5,565.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

11 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลก าจัดขยะมูลฝอยแบบประชาชนมีส่วนร่วม 3,050.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 3,050.- 3,050.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
12 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนส าหรับใช้โครงการก าจัดขยะมูลฝอยแบบ 20,000.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านรดา เชอร์วิส ร้านรดา เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ประชาชนมีส่วนร่วม เจาะจง 20,000.- 20,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,090.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทชัยเจริญ อุตรดิตถ์ บริษัทชัยเจริญ อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 30,090.- 30,090.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
14 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอยแบบ 8,350.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา2558 ร้านสรรพิทยา2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ประชาชนมีส่วนร่วม เจาะจง 8,350.- 8,350.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 438.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา ร้านสรรพิทยา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 438.- 438.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
16 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุมสภาสมัย ท่ี1 875.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พยอม ปินเตป น.ส.พยอม ปินเตป เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 875.- 875.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที ่                             งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความรู้ปรัชญญาด้าน 430.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายยไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายยไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง ขนาด 4.00 x 1.20 เมตร เจาะจง 430.- 430.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
18 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านปรัชญญา 11,115.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา2558 ร้านสรรพิทยา2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เจาะจง 11,115.- 11,115.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

19 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการปราบปรามทุจริต 430.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายยไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายยไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 430.- 430.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
20 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 26,375.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา2558 ร้านสรรพิทยา2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ในการปฎิบัติงาน เจาะจง 26,375.- 26,375.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

21 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 16,900.- โดยวีธีเฉพาะ บริษัทชัยเจริญ อุตรดิตถ์ บริษัทชัยเจริญ อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
20 ล้านพิกเซล เจาะจง 16,900.- 16,900.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
22 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 225.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านเออิงค์เจ็ท ร้านเออิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 225.- 225.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,525.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาเป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 1,525.- 1,525.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
24 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,650.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา2558 ร้านสรรพิทยา2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,650.- 1,650.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที ่                             งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 5,454.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา2558 ร้านสรรพิทยา2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 5,454.- 5,454.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
26 ค่าจัดจ้างท าอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการแข่งขันกีฬาสี 12,000.- โดยวิธีเฉพาะ นางศรีไพร  แก้วเงิน นางศรีไพร  แก้วเงิน เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจาะจง 12,000.- 12,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

27 ค่าจัดซ้ือของรางวัลและอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา 5,250.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาเป็นผู้เสนอราคาเพียง
เด็กเล็ก เจาะจง 5,250.- 5,250.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
28 ค่าจัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีประจ าต าบลจริม จ านวน 2 รายการ 475,500.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 475,500.- 475,500.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

29 ค่าจัดจ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมบทบาทสตรี 270.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายยไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายยไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 270.- 270.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
30 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี 4,198.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา2558 ร้านสรรพิทยา2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 4,198.- 4,198.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

31 จัดจ้างยานพาหนะเดินทางพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงตามโครงการเสริม 16,900.- โดยวิธีเฉพาะ นายพรภินันท์  ไชยลักษณ์ นายพรภินันท์  ไชยลักษณ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
สร้งความเข้มแข็งของบทบาทสตรี เจาะจง 16,900.- 16,900.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม


