
ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,700.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเอส ดี แทรกเตอร์ บริษัทเอส ดี แทรกเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 3,700.00 3,700.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
2 ค่าจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 3,400.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอเอ็นคอม ร้านเอเอ็นคอม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

1 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 3,400.00 3,400.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 14,702.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 14,702.00 14,702.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถ กข 7125 อต. 4,066.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเทพนิมิตการไฟฟ้า ร้านเทพนิมิตการไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 4,066.00 4,066.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

5 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถสกายแลป 12,970.00 โดยวิธีเฉพาะ อู่ช่างชล อู่ช่างชล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 10 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 12,970.00 12,970.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

6 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที1่/2564 48,327.60 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(วันที ่17 - 31 พฤษภาคม 2564 ) เจาะจง 48,327.60 48,327.60 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
7 ค่าจัดจ้างหุม้เบาะฟองน้ ารถบรรทุกน้ า บต 74 800.00 โดยวิธีเฉพาะ นายเฉลียว   ดีปัญญา นายเฉลียว  ดีปัญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 800.00 800.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม  2564                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   193/2564  
ลว 5 พ.ค.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 194/2564  
ลว 6 พ.ค.64

  ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 195/2564   
ลว 11 พ.ค.64

  ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 196/2564  
ลว 11 พ.ค.64

  ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 197/2564  
ลว 13 พ.ค.64

  ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 198/2564  
ลว 17 พ.ค.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 199/2564  
ลว 18 พ.ค.64



ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรือจ้าง

8 ค่าจัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 15,000.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์  ช็อปปิง้โฮม จิรกาญจน์  ช็อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี  200/2564 
(กองช่าง) เจาะจง 15,000.00 15,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ลว 18 พ.ค.64

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

9 ค่าจ้างเหมาสแกนเอกสารโครงการฯ 10,560.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 1 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 10,560.00 10,560.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
10 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานใบเสร็จค่าน้ าประปา 8,200.00 โดยวิธีเฉพาะ จุรี  หนูเอียด จุรี   หนูเอียด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 2 กล่อง (กองคลัง) เจาะจง 8,200.00 8,200.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

11 ค่าจ้างเหมาเช่าโดเมนเว็ปไซต์ จ านวน 4 9,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจีซัพพอร์ท ร้านซีจีซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง
รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 9,800.00 9,800.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
12 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6,277.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

14 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 6,277.00 6,277.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือพัดลมขนาด 18 นิ้ว จ านวน 43,200.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด บริษัทไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
24 ตัว (กองการศึกษา) เจาะจง 43,200.00 43,200.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
14 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 142,800.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด บริษัทไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

BTU จ านวน 4 เคร่ือง (กองการศึกษา) เจาะจง 142,800.00 142,800.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

15 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ภาคเรียนที ่1/2564 87,233.62 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(วันที ่1-30 มิถุนายน 2564) เจาะจง 87,233.62 87,233.62 รายเดียว และเห็นว่า

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 206/2564  
ลว 31 พ.ค.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 207/2564  
ลว 31 พ.ค.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 204/2564  
ลว 27 พ.ค.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 205/2564  
ลว 31 พ.ค.64

  ใบสั่งจา้งเลขท่ี 201/2564  
ลว 20 พ.ค.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 202/2564  
ลว 21 พ.ค.64

  ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 203/2564  
ลว 25 พ.ค.64



ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรือจ้าง

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว 200,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านดีบี อินเตอร์กรุ๊ป ร้านดีมี อินเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที ่5 บ้านเนินสูง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา เจาะจง 199,500.00 199,500.00
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้านวีดี  ซาวด์

201,650.00
ร้านออดิโอ  ดีไซน์

201,950.00

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 207/2564  
ลว 31 พ.ค.64

   สญัญาจา้งเลขท่ี  16/2564 
 ลว 24 พ.ค.64


