
ล ำดับที่                                     งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม รร .อนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก) 564.- โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 เจาะจง 564.- 564.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม เทศบาล) 2152.- โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 เจาะจง 2,152.00 2,152 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 51,889 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 51,889.10 51,889 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
4 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 2,360 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

    (กองคลัง) เจาะจง 2,360.40 2,360 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

5 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 6,808 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 6,808.30 6,808 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

6 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 4,198 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 4,198.10 4,198 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 4,551 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 4,551.00 4,551 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
8 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลถ้วยค าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2,300 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 2,300.00 2,300 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2562                        แบบ สขร.1

                                               เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  (กองการศึกษา) 15,020 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อภิญญาคลังเคร่ืองเขียนหจก.อภิญญาคลังเคร่ืองเขียนเป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง อภิญญา อภิญญา รายเดียว และเห็นว่า

15,020.- 15,020.- ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
10 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 100,000 โดยวิธีเฉพาะ นางสุจารีย์  ชัยทอง นางสุจารีย์  ชัยทอง เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ต าบลจริม ภาคเรียนท่ี 1/2562 เจาะจง 100,000.00 100,000 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัต) 370,501 โดยวิธีเฉพาะ ร้านศารภัทรโฮมจ ากัด ร้านศารภัทรโฮมจ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 370,501.00 370,501 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
12 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริมนม 591,946 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 591,945.74 591,946 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 1,360 โดยวิธีเฉพาะ สรรพิทยา 2558 สรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 1,360.00 1,360 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
14 ค่าจ้างเหมาจัดท าตรายางหมึกในตัว 350.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 350.- 350.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

15 ค่าจ้างเหมาขุดดินเพ่ือปรับปรุงท่อส่งน้ า 9,600 โดยวิธีเฉพาะ นางเครือวัลย์  สามแสนสุข นางเครือวัลย์   สามแสนสุข เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 9,600.00 9,600.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
16 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการฝึกทักษะอบรมผู้สูงอายุและ 300 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ผู้พิการ เจาะจง 300.00 300.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการฝึกทักษะส าหรับผู้สูงอายุ 7,500 โดยวีธีเฉพาะ นายภูผา  พันเมือง นายภูผา   พันเมือง เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 7,500 7,500 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
18 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,050 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,050.00 1,050 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) 3,200 โดยวีธีเฉพาะ นายอนุชาติ  ท ามา นายอนุชาติ  ท ามา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 3,200.00 3,200.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
20 ค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง (กองช่าง) 1,850 โดยวีธีเฉพาะ นายอนุชาติ  ท ามา นายอนุชาติ  ท ามา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,850.00 1,850 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 5,199 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาเป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 5,199.00 5,199 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
22 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) 600 โดยวีธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 600.00 600 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม


