
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุอื่น (สารส้ม) จ านวน 5,000 กก. 90,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.เวิลด์เคมีคอลเซ็นเตอร์ บ.เวิลด์เคมีคอลเซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 90,000.00 90,000.00 รายเดียว และเหน็ว่า

ราคาที่เสนอเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 19,410.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 19,410.00 19,410.00 รายเดียว และเหน็ว่า
ราคาที่เสนอเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ืออวัสดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ 5,283.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
(กองช่าง) เจาะจง 5,283.00 5,283.00 รายเดียว และเหน็ว่า

ราคาที่เสนอเหมาะสม
4 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 44,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

งานประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง เจาะจง เคชั่น จ ากัด เคชั่น จ ากัด รายเดียว และเหน็ว่า

(ส านกัปลัด) 44,000.00 44,000.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม
5 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 10,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.เอสเคโอเอ จ ากัด บ.เอสเคโอเอ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

(กองคลัง) เจาะจง 10,500.00 10,500.00 รายเดียว และเหน็ว่า
ราคาที่เสนอเหมาะสม

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 10,455.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
(กองคลัง) เจาะจง 10,455.00 10,455.00 รายเดียว และเหน็ว่า

ราคาที่เสนอเหมาะสม
7 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 11,970.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

(กองคลัง) เจาะจง 11,970.00 11,970.00 รายเดียว และเหน็ว่า
ราคาที่เสนอเหมาะสม

                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฏาคม  2564                            แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจรมิ  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

ใบสัง่จา้งเลขท่ี   246/2564 
 ลว 1 ก.ค.64

ใบสัง่จา้งเลขท่ี   247/2564 
 ลว 1 ก.ค.64

ใบสัง่จา้งเลขท่ี   248/2564 
 ลว 1 ก.ค.64

  ใบสัง่จา้งเลขท่ี 249/2564 
 ลว 1 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 250/2564  
ลว 1 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 251/2564  
ลว 5 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 252/2564  
ลว 8 ก.ค.64



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรือจ้าง

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 รายการ 34,380.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน ์ซ๊อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน ์ซ๊อปปิง้โฮม เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
(ส านกัปลัด) เจาะจง 34,380.00 34,380.00 รายเดียว และเหน็ว่า

ราคาที่เสนอเหมาะสม

9 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ 22,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 1 เคร่ือง (ส านกัปลัด) เจาะจง เคชั่น จ ากัด เคชั่น จ ากัด รายเดียว และเหน็ว่า

22,000.00 22,000.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม
10 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจี ซัพพอร์ท ร้านซีจี ซัพพอร์ท เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

1 เคร่ือง (ส านกัปลัด) เจาะจง 1,800.00 1,800.00 รายเดียว และเหน็ว่า
ราคาที่เสนอเหมาะสม

11 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังานพัดลมอุตสาหกรรม 27,920.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย บ.ไทยมาร์ทโมบาย เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 8 ตัว (ส านกัปลัด) เจาะจง 27,920.00 27,920.00 รายเดียว และเหน็ว่า

ราคาที่เสนอเหมาะสม
12 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 14,900.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย บ.ไทยมาร์ทโมบาย เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 1 เคร่ือง (กองช่าง) เจาะจง 14,900.00 14,900.00 รายเดียว และเหน็ว่า
ราคาที่เสนอเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังานพัดลมติดผนงัและ 5,850.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
พัดลมโคจร จ านวน 2 รายการ (ส านกัปลัด) เจาะจง เคชั่น จ ากัด เคชั่น จ ากัด รายเดียว และเหน็ว่า

5,850.00 5,850.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม
14 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังานพัดลมโคจร 7,800.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 4 ตัว (ส านกัปลัด) เจาะจง เคชั่น จ ากัด เคชั่น จ ากัด รายเดียว และเหน็ว่า
7,800.00 7,800.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม

15 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังานตู้ทรงสูงสีสัน 8,400.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 2 ตู้ (กองช่าง) เจาะจง 8,400.00 8,400.00 รายเดียว และเหน็ว่า

ราคาที่เสนอเหมาะสม

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 257/2564  
ลว 9 ก.ค.64

  ใบสัง่จา้งเลขท่ี 256/2564 
 ลว 9 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 258/2564  
ลว 9 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 255/2564  
ลว 9 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 259/2564  
ลว 12 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 260/2564  
ลว 12 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 261/2564  
ลว 12 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 262/2564  
ลว 13 ก.ค.64



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรือจ้าง

16 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้อง 29,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
วีดีโอSony รุ่นHDR-PJ675 จ านวน 1ตัว เจาะจง เคชั่น จ ากัด เคชั่น จ ากัด รายเดียว และเหน็ว่า
(ส านกัปลัด) 29,500.00 29,500.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม

17 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังานพัดลมติดผนงั  7,800.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 4 ตัว (กองช่าง) เจาะจง เคชั่น จ ากัด เคชั่น จ ากัด รายเดียว และเหน็ว่า

7,800.00 7,800.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม
18 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ตามโครงการ 2,416.50 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า (สกสค.) องค์การค้า (สกสค.) เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

บริการเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน เจาะจง 2,416.50 2,416.50 รายเดียว และเหน็ว่า
จ านวน 9 ลิตร (กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอเหมาะสม

19 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 23,300.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
งานประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง เจาะจง 23,300.00 23,300.00 รายเดียว และเหน็ว่า
(กองคลัง) ราคาที่เสนอเหมาะสม

20 ค่าจ้างเหมาติดต้ังประตูโรงเรียนอนบุาลประตู 25,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายนนทวัชร์  แก้วสน นายนนทวัชร์   แก้วสน เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
บาลเล่ือน จ านวน 1 งาน (กองการศึกษา) เจาะจง 25,000.00 25,000.00 รายเดียว และเหน็ว่า

ราคาที่เสนอเหมาะสม
21 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการด าเนนิงานชุมชน 3,380.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

ยั่นยืนเพื่อแก้ไขปญัหายาเสพติดฯ จ านวน เจาะจง 3,380.00 3,380.00 รายเดียว และเหน็ว่า
3 รายการ (ส านกัปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม

22 ค่าจัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปัม้น้ า ขนาด 15 50,950.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
แรงม้า และปัม้น้ าหอยโข่งขนาด 20 แรงม้า เจาะจง 50,950.00 50,950.00 รายเดียว และเหน็ว่า
จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) ราคาที่เสนอเหมาะสม

23 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังานโทรศัพท์เคล่ือนที่ 12,990.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
ยี่หอ้ OPPO จ านวน 1 เคร่ือง (ส านกัปลัด) เจาะจง เคชั่น จ ากัด เคชั่น จ ากัด รายเดียว และเหน็ว่า

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 263/2564  
ลว 14 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 264/2564  
ลว 15 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 265/2564  
ลว 16 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 266/2564  
ลว 16 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 267/2564  
ลว 20 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 268/2564  
ลว 21 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 269/2564  
ลว 21 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 270/2564  
ลว 21 ก.ค.64



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรือจ้าง

12,990.00 12,990.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม
24 ค่าจัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 1 กล่อง 2,350.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน ์ ซ็อปปิง้ จิรกาญจน ์ ซ็อปปิง้ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

(ส านกัปลัด) เจาะจง 2,350.00 2,350.00 รายเดียว และเหน็ว่า
ราคาที่เสนอเหมาะสม

25 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงโครงการวันเฉลิม 5,304.25 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า (สกสค.) องค์การค้า (สกสค.) เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 10 เจาะจง 5,340.25 5,340.25 รายเดียว และเหน็ว่า

ราคาที่เสนอเหมาะสม
26 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 4,600.00 โดยวิธีเฉพาะ นายอธิวัฒน ์ อินทร์จันทร์ นายอธิวัฒน ์ อินทร์จันทร์ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง

กบษ 657 อต. จ านวน 12 รายการ เจาะจง 4,600.00 4,600.00 รายเดียว และเหน็ว่า
(ส านกัปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม

27 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 102,473.28 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง
(1-31 สิงหาคม 2564) เจาะจง 102,473.28 102,473.28 รายเดียว และเหน็ว่า

ราคาที่เสนอเหมาะสม

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 271/2564  
ลว 21 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 272/2564  
ลว 22 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 273/2564  
ลว 30 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 274/2564  
ลว 30 ก.ค.64

  ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 270/2564  
ลว 21 ก.ค.64


