
ล ำดับที่                                     งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ

 (รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม รร .อนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก) 648.- โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประจ าเดือน เมษายน 2562 เจาะจง 648.- 648.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม เทศบาล) 1,020.- โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ประจ าเดือน เมษายน 2562 เจาะจง 1,020.- 1,020.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนเมษายน 2562 40,076 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 40,075.80 40,076 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
4 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนเมษายน 2562 2,304.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

    (กองคลัง) เจาะจง 2,304.- 2,304.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

5 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนเมษายน 2562 6,509 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 6,508.80 6,509 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
6 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนเมษายน 2562 4,262.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 4,262.- 4,262.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนเมษายน 2562 4,614 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 4,613.90 4,614 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
8 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Brother MFC - 9140CDN 4,500.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดีโอจ ากัด บริษัทไทยพานิชวีดีโอจ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

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

                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562                        แบบ สขร.1

                                               เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมป๊ัมหอยโข่ง หมู่ท่ี 10 1,900.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านถาวรการไฟฟ้า ร้านถาวรการไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 1,900.- 1,900.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
10 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล 7 วันอันตราย 1,350.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,350.- 20,050.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

11 ค่าจัดซ้ือดินปุ๋ย 2,000.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสวนแย้มช่ืน ร้านสวนแย้มช่ืน เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,000.- 2,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
12 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า บต.74อต. 24,130.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านศรีสง่าพัฒนา ร้านศรีสง่าพัฒนา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 24,130.- 24,130.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

13 ค่าจ้างเหมาพันขดลวดมอเตอร์ป้ัมน้ า ขนาด 60 แรงม้า 39,000.- โดยวิธีเฉพาะ นายศุชาติ  ยศต๊ะสา นายศุชาติ  ยศต๊ะสา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 39,000.- 39,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
14 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมป้ัมน้ าโรงสูบน้ าห้วยต้าใต้ หมู่ท่ี4 บ้านเลิศชัย 31,565.- โดยวิธีเฉพาะ นายศุชาติ  ยศต๊ะสา นายศุชาติ  ยศต๊ะสา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 31,565.- 31,565.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย) 3,000.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 3,000.- 3,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
16 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการธรรมมะผู้สูงอายุ 430.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านเออิงค์เจ็ท ร้านเออิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 430.- 430.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการเทศบาลประจ าปี 2562 270.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 270.- 270.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
18 ค่าจ้างเหมาจัดหาภัตตาหารถวายพระวันเทศบาลประจ าปี 2562 2,500.- โดยวีธีเฉพาะ น.ส.พยอม  ปินเตป น.ส.พยอม  ปินเตป เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 2,500.- 2,500.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

19 ค่าจัดวัสดุส านักงานโครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ 5,925.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 5,925.- 5,925.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
20 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเทศบาล 6,269.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 6,269.- 6,269.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

21 ค่าจัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 350.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 350.- 350.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
22 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด A 3 สี 450.- โดยวีธีเฉพาะ ร้านวิไลถ่ายเอกสาร ร้านวิไลถ่ายเอกสาร เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 450.- 450.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สป) 6,737.- โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 6,737.- 6,737.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม
24 ค่าจ้างเหมารถแบคโฮ 6,000.- โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 6,000.- 6,000.- รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม



ล ำดับที่                               งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 6,000.- โดยวิธีเฉพาะ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 6,000.- 6,000.- รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีซ้ือเหมาะสม


