
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 าเดือนธันวาคม เจาะจง 468.- 468.- รายเดียว และเห็นว่า
2561 (กองการศึกษา) ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

2 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงงาม 80,000.- โดยวิธีเฉพาะ นางนฤมล  กรรณิการ์ นางนฤมล  กรรณิการ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 เจาะจง 80,000.- 80,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
3 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 800.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 800.- 800.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

4 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 1,490.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
    (กองช่าง) เจาะจง 1,490.- 1,490.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

5 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 300.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 300.- 300.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
6 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 1,060.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองสาธารณสุข) เจาะจง 1,060.- 1,060.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 22,796 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 22,795.50 22,796 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
8 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 2,293 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองคลัง) เจาะจง 2,292.60 2,293 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2561                        แบบ สขร.1

                                               เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับที ่                             งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 6,168 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 6,168.10 6,168 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
10 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 6,470 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 6,470.40 6,470 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

11 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 4,153 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 4,153.20 4,153 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
12 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 10,486.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 10,486.- 10,486.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

13 ค่าจ้างเหมาจัดท าพานพุ่มเร่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1,000.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านขุนต้น ฟอริสต์ ร้านขุนต้น ฟอริสต์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อ เจาะจง 1,000.- 1,000.- รายเดียว และเห็นว่า
แห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

14 ค่าจัดซ้ือปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 2,400.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,400.- 2,400.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
15 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ นข 1482 อต. 4,655 โดยวิธีเฉพาะ ร้านใหญ่แอร์ ร้านใหญ่แอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 4,654.50 4,654.50 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 14,000.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเอสเคโอเอ เซ็นเตอร์ บริษัทเอสเคโอเอ เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 14,000.- 14,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที ่                             งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่าจัดจ้างเหมาท าปฏิทินปีใหม่ 2562 60,800.- โดยวีธีเฉพาะ พี.ออฟเซ็ทอาร์ท (ป.การพิมพ์) พี.ออฟเซ็ทอาร์ท (ป.การพิมพ์) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 60,800.- 60,800.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
18 ค่าจ้างเหมาวารสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 98,800.- โดยวีธีเฉพาะ พี.ออฟเซ็ทอาร์ท(ป.การพิมพ์) พี.ออฟเซ็ทอาร์ท(ป.การพิมพ์) เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 98,800.- 98,800.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

19 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ DLTV 26,450.- โดยวีธีเฉพาะ บริษัทสตาร์ โอเอ แอนด์ บริษัทสตาร์ โอเอ แอนด์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด รายเดียว และเห็นว่า

26,450.- 26,450.- ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
20 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถตบดิน (กองช่าง) 800.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านอมรเทพการช่าง ร้านอมรเทพการช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 800.- 800.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

21 ค่าจ้างเหมาจัดซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81 - 1981 58,230.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านประชันยนตรการ ร้านประชันยนตรการ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 58,230.- 58,230.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
22 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 350.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 350.- 350.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

23 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารประชุมสภาสมัยวิสามัญคร้ังท่ี 1 2,100.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.จิตรนาค รักพงษ์ น.ส.จิตรนาค รักพงษ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,100.- 2,100.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
24 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถส่วนกลาง บต.5702 อต 11,663.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านเทพนิมิตการไฟฟ้า ร้านเทพนิมิตการไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง

. เจาะจง 11,663.- 11,663.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที ่                             งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลช่วงเทศกาลปีใหม่ป้องกันและเกิดอุบัติเหตุ 810.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ทางถนน เจาะจง 810.- 810.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
26 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฬัลท์ติกคอนกรีต 2,487,000.- E - bidding บริษัทวีเค เค คอร์ปอเรช่ันจ ากัดบริษัทวีเค เค คอร์ปอเรช่ันจ ากัดเป็นผู้เสนอราคาเพียง

ถนน หมู่ท่ี 4 บ้านเลิศชัย 2,487,000.- 2,487,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2561                        แบบ สขร.1

                                               เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์








