
ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) ศูนย์พัฒนา 372.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมศูนย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เด็กเล็ก 6 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เจาะจง 372.00 372.00 รายเดียว และเห็นว่า
ต าบลจริม ประจ าเดือนเมษายน 2564 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้ 3,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เจาะจง 3,000.00 3,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ ตามโครงการอบรม 3,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรดา เชอร์วิส ร้านรดา เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ให้ความรู้เฝ้าระวังควบคุมโรค ฯ (โรงเรียน เจาะจง 3,000.00 3,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
อนุบาลเทศบาลต าบลจริม) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 10,555.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 10,555.00 10,555.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
5 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 28 รายการ 66,490.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 66,490.00 66,490.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมมีส่วน 4,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ร่วมของชุมชนฯ จ านวน 28 รายการ เจาะจง 4,000.00 4,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
(กองสาธารณสุข) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ืองานบ้านงานครัว จ านวน 30 รายการ 29,466.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 29,466.00 29,466.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 7,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอเอ็นคอม ร้านเอเอ็นคอม เป็นผู้เสนอราคาเพียง   ใบสั่งจา้งเลขท่ี  187/2564  

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน  2564                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   179/2564 
 ลว 1 เม.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 180/2564
  ลว 1 เม.ย.64

  ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 181/2564 
  ลว 1 เม.ย.64

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี183/2564  
ลว 1 เม.ย.64

  ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 182/2564 
 ลว 1 เม.ย.64

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี185/2564  
ลว 1 เม.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 186/2564
  ลว 1 เม.ย.64



ล าดับ                                     งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

จ านวน 5 รายการ (กองคลัง) เจาะจง 7,800.00 7,800.00 รายเดียว และเห็นว่า ลว 1 เม.ย.64
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

9 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพ่น ULV 25,200.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรดา เชอร์วิส ร้านรดา เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 2 เคร่ือง (กองสาธารณสุข) เจาะจง 25,200.00 25,200.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม
10 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างส าหรับบ้านคนพิการ ราย 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

นายสมหวัง  กาวิใจ หมู่ที ่1 ต าบลจริม เจาะจง 20,000.00 20,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
จ านวน 19 รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างส าหรับบ้านคนพิการ ราย 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
นายสมพัก ชัยชนะ หมู่ที ่2 ต าบลจริม เจาะจง 20,000.00 20,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
จ านวน 20 รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างส าหรับบ้านคนพิการ ราย 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
น.ส.ล าพันธุ ์ กันหล้า หมู่ที ่6 ต าบลจริม เจาะจง 20,000.00 20,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม

13 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน 3,821,932.80 e - bidding หจก. รัตนนาคะ หจก. บุญญิสากิจโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ขนาดใหญ่ หมู่ที ่8 บ้านชัยมงคล ต าบลจริม 3,456,930.00 3,170,000.00
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ หจก. บุญญิสากิจโยธา

3,170,000.00

   สญัญาจา้งเลขท่ี  
15/2564  ลว 8 เม.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 189/2564
  ลว 1 เม.ย.64

   ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 191/2564
  ลว 1 เม.ย.64

  ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 190/2564 
 ลว 1 เม.ย.64

  ใบสั่งจา้งเลขท่ี 188/2564 
 ลว 1 เม.ย.64


