
ล ำดับที่                                    งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

  วงเงนิ

งบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 30,384 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส้านักปลัด) เจาะจง 30,384 30,384 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 2,363.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองคลัง) เจาะจง 2,363.- 2,363.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 8,214 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 8,213.50 8,214 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
4 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 7,980 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

    (กองการศึกษา) เจาะจง 7,980.40 7,980 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

5 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมีนาคม 2562 5,190 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 5,189.50 5,190 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
6 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม รร .อนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก) 504.- โดยวิธีเฉพาะ น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ประจ้าเดือน มีนาคม 2562 เจาะจง 504.- 504.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืม เทศบาล) 1,008.- โดยวิธีเฉพาะ น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประจ้าเดือน มีนาคม 2562 เจาะจง 1,008.- 1,008.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
8 ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการเตรียมความพร้อมการป้องกัน 1,780.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง

และควบคุมไฟป่าและหมอกครัว เจาะจง 1,780.- 1,780.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2562                        แบบ สขร.1

                                               เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 7125 อต. 9,560.- โดยวิธีเฉพาะ นายอนุชา   ท้ามา นายอนุชา   ท้ามา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 9,560.- 9,560.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
10 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์จ้านวน 8 รายการ 20,050.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 20,050.- 20,050.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเตรียมความพร้อมการป้อง 28,400.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านแสงจันทร์การค้า ร้านแสงจันทร์การค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมไฟป่า เจาะจง 28,400.- 28,400.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
12 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (โต๊ะท้างาน) พร้อมกระจก 4 ฟุต 5,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 5,000.- 5,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (เก้าอ้ีส้านักงาน) 2,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,000.- 2,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
14 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต) 3,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 3,000.- 3,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10,430.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ้ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 10,430.- 10,430.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
16 ค่าจัดซ้ือเส้ือกีฬาโครงการแข่งขันกีฬามวลชนต้าบลจริม 82,400.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ต จ้ากัด หจก.จิมสปอร์ต จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 82,400.- 82,400.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่าจัดซ้ือโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอ้ี 78,200.- โดยวีธีเฉพาะ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 78,200.- 78,200.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
18 ค่าจัดซ้ือโคมไฟถนนโซล่าเซลล์แอลอีดี 30 วัตต์ 123,250.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 123,250.- 123,250.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

19 ค่จัดซ้ือเวชภัณฑ์ (งานกีฬา) 500.- โดยวีธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ต จ้ากัด หจก.จิมสปอร์ต จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 500.- 500.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
20 ค่าจ้างเหมาเวที (งานกีฬา) 2,000.- โดยวีธีเฉพาะ นายสมหมาย  อินนาค นายสมหมาย  อินนาค เป็นผู้เสนอราคาเพียง

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

21 ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล  (งานกีฬา) 2,500.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,500.- 2,500.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
22 ค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 87,785.- โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ้ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 87,785.- 87,785.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (งานกีฬา) 2,997.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,997.- 2,997.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
24 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,200.- โดยวิธีเฉพาะ นายอธิวัฒน์  อินทร์จันทร์ นายอธิวัฒน์  อินทร์จันทร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,200.- 1,200.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่าจัดซ้ือถุงยังชีพ 550.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านจัมโบ้ ร้านจัมโบ้ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 550.- 550.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
26 ค่าจัดซ้ือถ้วยรางวัล (งานกีฬา) 7,200.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 7,200.- 7,200.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

27 ค่าอาหารงานสปา 49,490.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พยอม  ปินเตป น.ส.พยอม  ปินเตป เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 49,490.- 49,490.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
28 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ส้านักปลัด) 15,105.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ้ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 15,105.- 15,105.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

29 ค่าจัดซ้ือป๊ัมน้้าหอยโข่ง ขนาด 15 แรงม้า 71,000.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 71,000.- 71,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
30 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (กองการศึกษา) 500.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 500.- 500.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

31 ค่าจัดซ้ือพัดลมติดพนัง 18 น้ิว 14,400.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดีโอจ้ากัด บริษัทไทยพานิชวีดีโอจ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 14,400.- 14,400.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
32 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 8,660.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 8,660.- 8,660.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

33 ค่าบ้ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 500.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 500.- 500.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
34 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 4,140.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 4,140.- 4,140.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

35 ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนจัดท้าแผนชุมชน 430.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 430.- 430.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
36 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองช่าง) 4,500.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดีโอจ้ากัด บริษัทไทยพานิชวีดีโอจ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

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

37 ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 600.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 600.- 600.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
38 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการจัดท้าแผนชุม 6,705.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ชน ประจ้าปี 2562 เจาะจง 6,705.- 6,705.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

39 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,700.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 29,700.- 29,700.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

40 ค่าจัดช้ือวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 49,980.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านรดา เชอร์วิส ร้านรดา เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 49,980.- 49,980.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
41 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 39,260.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 39,260.- 39,260.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

42 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์อ่ืน ตามโครงการประกวดแข่งขันทักษะ 11,568.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ทางวิชาการ เจาะจง 11,568.- 11,568.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
43 ค่าจัดซ้ือของรางวัลตามโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 6,045.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 6,045.- 6,045.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

44 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวันพร้อมน้้าด่ืมโครงการประกวด 8,000.- โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พยอม  ปินเตป น.ส.พยอม  ปินเตป เป็นผู้เสนอราคาเพียง
แข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เจาะจง 8,000.- 8,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
45 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด) 25,750.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิผลการค้า ร้านสิทธิผลการค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 25,750.- 25,750.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

46 ค่าจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้้า บต .74 อต. 28,930.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านศรีสง่าพัฒนา ร้านศรีสง่าพัฒนา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 28,930.- 28,930.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                              งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

47 ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการประกวดแข่งขันทักษะทาง 600.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
วิชาการ เจาะจง 600.- 600.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม


