
ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ครูภาษาอังกฤษโรงเรียน 32,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ชฎาภรณ์  วงษ์พาดกลาง น.ส.ชฎาภรณ์  วงษ์พาดกลาง เป็นผู้เสนอราคาเพียง
อนุบาลเทศบาลต าบลจริม) (กองการศึกษา) เจาะจง 32,000.00 32,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ต้ังแต่วันที ่1 ม.ิย.64 ถึง 30 ก.ย.64 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ครูภาษาจีนโรงเรียน 32,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.อาธัญญา  ใจปินตา น.ส.อาธัญญา  ใจปินตา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
อนุบาลเทศบาลต าบลจริม) (กองการศึกษา) เจาะจง 32,000.00 32,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ต้ังแต่วันที ่1 ม.ิย.64 ถึง 30 ก.ย.64 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

3 ค่าจ้างเหมาบริการ (ปฎิบัติงานรักษาความ 32,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายฉลองชัย  นันชม นายฉลองชัย  นันชม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
สะอาด) ต้ังแต่วันที ่1 ม.ิย.64 ถึง 30 ก.ย.64 เจาะจง 32,000.00 32,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

4 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยช่างโยธา (กองช่าง) 32,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายพงศกร  อินทรค าแก้ว นายพงศกร  อินทรค าแก้ว เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ต้ังแต่วันที ่1 ม.ิย.64 ถึง 30 ก.ย.64 เจาะจง 32,000.00 32,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
5 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) ศูนย์พัฒนา 840.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมศูนย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เด็กเล็ก 6 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เจาะจง 840.00 840.00 รายเดียว และเห็นว่า
ต าบลจริม ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 26,482.50 โดยวิธีเฉพาะ ร้านใหญ่แอร์ ร้านใหญ่แอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
นข 1482 อต. จ านวน 23 รายการ เจาะจง 26,482.50 26,482.50 รายเดียว และเห็นว่า
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,490.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 2,490.00 2,490.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน  2564                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ใบสั่งจา้งเลขท่ี   
208/2564  ลว 1 มิ.ย.64

   ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
209/2564  ลว 1 มิ.ย.64

  ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
210/2564   ลว 1 มิ.ย.64

  ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
211/2564  ลว 1 มิ.ย.64

  ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
212/2564  ลว 1 มิ.ย.64

  ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
213/2564  ลว 1 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
214/2564  ลว 2 มิ.ย.64



ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

8 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 570.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี  215/2564 
จ านวน 1 ป้าย (ส านักปลัด) เจาะจง 570.00 570.00 รายเดียว และเห็นว่า ลว 2 มิ.ย.64

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

9 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 2,700.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 2,700.00 2,700.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
10 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย 73,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอ็ม โอ ดี แอนด์ซัพพลาย ร้านเอ็ม โอ ดี แอนด์ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ULV) จ านวน 1 เคร่ือง (กองสาธารณสุข) เจาะจง 73,500.00 73,500.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

11 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนา 4,529.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ท้องถิ่น จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 4,529.00 4,529.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
12 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า บต 74 อต. 2,200.00 โดยวิธีเฉพาะ นายสมดิษฐ์   ป้องสี นายสมดิษฐ์   ป้องสี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 2,200.00 2,200.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ Sumsung m4070 7,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท เอส.เค.โอเอ บริษัท เอส.เค.โอเอ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองคลัง) เจาะจง 7,000.00 7,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
14 ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อระบายน้ า หมู่ที ่11 23,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางณัฐปภัสร์  เถื่อนเอี่ยม นางณัฐปภัสร์   เถื่อนเอี่ยม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

บ้านงุ้นงาม ต าบลจริม (กองช่าง) เจาะจง 23,000.00 23,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

15 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียน 100,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางจันทร์แรม  ขันทะเสน นางจันทร์แรม  ขันทะเสน เป็นผู้เสนอราคาเพียง
อนุบาลภาคเรียนที ่1/2564 (กองการศึกษา) เจาะจง 100,000.00 100,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

   ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
219/2564  ลว 7 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
220/2564  ลว 9 มิ.ย.64

   ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
221/2564  ลว 9 มิ.ย.64

   ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
222/2564  ลว 11 มิ.ย.64

  ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
216/2564  ลว 4 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
217/2564  ลว 4 มิ.ย.64

  ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
218/2564  ลว 7 มิ.ย.64



ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 975.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 975.00 975.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
17 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ 11,838.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 11,838.00 11,838.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

18 ค่าจ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 5,900.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 10 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 5,900.00 5,900.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
19 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 1,200.00 1,200.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3 รายการ 13,200.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านดีบีอินเตอร์กรุ๊ป ร้านดีบีอินเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 13,200.00 13,200.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
21 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กข 7125 อต. 5,300.00 โดยวิธีเฉพาะ นายสมดิษฐ์   ป้องสี นายสมดิษฐ์    ป้องสี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 5,300.00 5,300.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 4 รายการ 22,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 22,500.00 22,500.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
23 ค่าจัดซ้ือรูป รัชกาลที ่10 คู่พระราชินี ตามโครง 690.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

การเสริมสร้างความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอ เจาะจง 690.00 690.00 รายเดียว และเห็นว่า

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
229/2564  ลว 21 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
230/2564  ลว 22 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
223/2564  ลว 14 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
224/2564  ลว 17 มิ.ย.64

   ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
225/2564  ลว 18 มิ.ย.64

   ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
226/2564  ลว 18 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
227/2564  ลว 18 มิ.ย.64

   ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
228/2564  ลว 18 มิ.ย.64
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  วงเงนิ

งบประมาณ 
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โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

เพียง ป2ี564 จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
24 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างความรู้ 8,421.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 เจาะจง 8,421.00 8,421.00 รายเดียว และเห็นว่า
จ านวน 5 รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 22 รายการ 35,380.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านศารภัทรโฮม จ ากัด ร้านศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 35,380.00 35,380.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
26 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 25,700.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 25,700.00 25,700.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

27 ค่าจ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 1,000.00 1,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
28 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที ่1/2564 104,664.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม เจาะจง 104,664.00 104,664.00 รายเดียว และเห็นว่า
(กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

29 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,200.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 15,200.00 15,200.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
30 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ 600.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอเอ็นคอม ร้านเอเอ็นคอม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 600.00 600.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

31 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 3,800.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
230/2564  ลว 22 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
231/2564  ลว 22 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
232/2564  ลว 22 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
233/2564  ลว 23 มิ.ย.64

   ใบสั่งจา้งเลขท่ี 
234/2564  ลว 23 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
235/2564  ลว 23 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
236/2564  ลว 23 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
237/2564  ลว 23 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
238/2564  ลว 23 มิ.ย.64



ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

(ส านักปลัด) เจาะจง เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ รายเดียว และเห็นว่า
3,800.00 3,800.00 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 2,857.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 2,857.00 2,857.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
33 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 15,150.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอ็ม โอ ดี แอนด์ซัพพลาย ร้านเอ็ม โอ ดี แอนด์ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 15,150.00 15,150.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

34 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 1,900.00 โดยวิธีเฉพาะ นายสมนึก  น้อยเทพ นายสมนึก   น้อยเทพ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 1,900.00 1,900.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
35 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที ่1/2564 92,565.34 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ต้ังแต่วันที ่1 ถึง วันที ่31 กรกฎาคม 2564 เจาะจง 92,565.34 92,565.34 รายเดียว และเห็นว่า
(กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

36 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ 14,618.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 14,618.00 14,618.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
37 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ชุด 276,150.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยมาร์ทโมบาย บริษัทไทยมาร์ทโมบาย เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 276,150.00 276,150.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

38 โครงการวางท่อส่งน้ าเพือ่การเกษตร บ้านจริม 270,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางบานชื่น  โชคพิทักษ์สกุล นางบานชื่น  โชคพิทักษ์สกุล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
หมู่ที ่9 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา เจาะจง 269,500.00 269,500.00
จังหวัดอุตรดิตถ์ (เงินรอบโรงไฟฟ้า 2564) นายกิตติกานต์  ทองแตง

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
238/2564  ลว 23 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
239/2564  ลว 23 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
240/2564  ลว 23 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
241/2564  ลว 25 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
242/2564  ลว 30 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
243/2564  ลว 30 มิ.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
244/2564  ลว 30 มิ.ย.64

   สญัญาจา้งเลขท่ี  
17/2564  ลว 2 มิ.ย.64



ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

270,000.00
นางณัฐปภัสร์  เถื่อนเอี่ยม

270,000.00
39 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.เอเอ็นเค วิศวการโยธา หจก.เอเอ็นเค วิศวการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

พร้อมขุดสระกักเก็บน้ า บ้านงุ้นงาม หมู่ที ่11 (เงินงบประมาณ) เจาะจง 497,500.00 497,500.00
บ้านงุ้นงาม ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา 526,000.00 หจก.หลักเมืองคอนกรีต
จังหวัดอุตรดิตถ์ (เงินรอบโรงไฟฟ้า 2564) (ราคากลาง) 526,202.59

หจก.สมอนันต์
403,035.07

   สญัญาจา้งเลขท่ี  
18/2564  ลว 10 มิ.ย.64


