
                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2562                        แบบ สขร.1

ล ำดับที ่                                   งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 950.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส้านักปลัด) เจาะจง 950.- 950.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 1,600.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 1,600.- 1,600.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 90.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 90.- 90.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
4 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 470.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

    (กองสาธารณสุข) เจาะจง 470.- 470.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

5 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 24,795 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส้านักปลัด) เจาะจง 24,794.90 24,795 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
6 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 3,259 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองคลัง) เจาะจง 3,258.60 3,259 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 10,420.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 10,420.- 10,420.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
8 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 8,701 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 8,700.70 8,701 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

                                               เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมกราคม 2562 4,539 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 4,538.90 4,539 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
10 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืมโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 504.- โดยวิธีเฉพาะ น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ น้้าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

6 ศูนย์ ) ประจ้าเดือน มกราคม 2562 เจาะจง 504.- 504.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

11 ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้้าและจัดเก็บค่าน้้าประปา หมู่ท่ี 4 5,040.- โดยวิธีเฉพาะ นายพยับ  ทิมา นายพยับ   ทิมา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บ้านเลิศชัย ปี 2562 ประจ้าเดือนกรกฎาคม เจาะจง 5,040.- 5,040.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
12 ค่าจัดซ้ือชุดกีฬาและอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลงานกาชาด 15,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ปี 2562 เจาะจง 15,000.- 15,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือชุดของขวัญส้าหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล 10,000.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านแสงจันทร์การค้า ร้านแสงจันทร์การค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 10,000.- 10,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
14 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการงานวันเด็ก 3,242.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาเป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 3,242.- 3,242.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

15 ค่าจ้างเหมาจ้างท้าป้ายไวนิลโครงการวันเด็ก 4,800.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านเออิงค์ เจ็ท ร้านเออิงค์ เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 4,800.- 4,800.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
16 ค่าจัดซ้ือชุดของขวัญส้าหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรมตามบูธ วันเด็ก ปี 2562 10,500.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านแสงจันทร์การค้า ร้านแสงจันทร์การค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 10,500.- 10,500.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่าจัดซ้ือชุดของขวัญส้าหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล 15,840.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านแสงจันทร์การค้า ร้านแสงจันทร์การค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(วันเด็ก) เจาะจง 15,840.- 15,840.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
18 ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียงกิจกรรมวันเด็ก 10,000.- โดยวีธีเฉพาะ นายสิทธิศักด์ิ  ยศต๊ะสา นายสิทธิศักด์ิ  ยศต๊ะสา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

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

19 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ผลไม้ ขนมหวาน วันเด็ก 32,000.- โดยวีธีเฉพาะ นางศรีไพร  แก้วเงิน นางศรีไพร  แก้วเงิน เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 32,000.- 32,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
20 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 10,313.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 10,313.- 10,313.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด) 32,800.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านพีเอสเชอร์ววิส ร้านพีเอสเชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 32,800.- 32,800.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
22 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส้านักปลัด) 8,455.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 8,455.- 8,455.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,700.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านศรีสง่า ร้านศรีสง่า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 5,700.- 5,700.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
24 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 5,879.- โดยวิธีเฉพาะ บ.ศารภัทรโฮมจ้ากัด บ.ศารภัทรโฮมจ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 5,879.- 5,879.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 30,090.- โดยวิธีเฉพาะ บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 30,090.- 30,090.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
26 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ส้านักปลัด) 11,250.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านชาวด์ มาสเตอร์ ร้านชาวด์ มาสเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 11,250.- 11,250.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 11,275.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 11,275.- 11,275.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
28 ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 430.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 430.- 430.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม


