
ล าดับ
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าจอแสดงผล ขนาด 75 นิ้ว จ านวน 1 จอ 117,700.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเอส.เคโอ.เอ จ ากัด บริษัทเอส.เคโอ.เอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม) เจาะจง 117,700.00 117,700.00 รายเดียว และเห็นว่า 32/2564
11 เดือน (พ.ย.64 - ก.ย.65) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 พ.ย.64

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) เทศบาลต าบลจริม 744.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริมและศูนย์เด็กเล็ก เจาะจง 744.00 744.00 รายเดียว และเห็นว่า 33/2564
เทศบาลต าบลจริม ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 พ.ย.64

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ โครงการป้องกันควบ 97,320.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
คุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุข) เจาะจง 97,320.00 97,320.00 รายเดียว และเห็นว่า 34/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 4 พ.ย.64
4 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้างบุง้กี๋รถขุดตีนตะขาบ 16,050.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.ยศสรัล แมชชีน หจก.ยศสรัล แมชชีน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ขนาดกว้าง 25 ซม. จ านวน 1 บุง้กี๋ (กองช่าง) เจาะจง เนอร์ร่ีแอนทรานสปอร์ต เนอร์ร่ีแอนทรานสปอร์ต รายเดียว และเห็นว่า 35/2564

16,050.00 16,050.00 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 4 พ.ย.64

5 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกรถยนต์ตู้ หมายเลข 5,500.00 โดยวิธีเฉพาะ อู่อุตรดิตถ์กระจกรถยนต์ อู่อุตรดิตถ์กระจกรถยนต์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ทะเบียน 2997 อต. จ านวน 2 รายการ เจาะจง 5,500.00 5,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 36/2564
(กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 10 พ.ย.64

6 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผน 2,795.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี

พัฒนาฯ  จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 2,795.00 2,795.00 รายเดียว และเห็นว่า 37/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 10 พ.ย.64

7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 2,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจีซัพพอร์ท ร้านซีจีซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 2,000.00 2,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 38/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 พ.ย.64

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  2564                          แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

งานจัดซ้ือจัดจ้าง



ล าดับ
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บต 5702 อต 6,200.00 โดยวิธีเฉพาะ อู่ช่างชล เชอร์วิส อู่ช่างชล เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
จ านวน 5 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 6,200.00 6,200.00 รายเดียว และเห็นว่า 38/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 พ.ย.64
9 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลติดต่อราชการต้ังแต่เวลา 140.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

18.00น. - 06.00น. จ านวน 2 ป้าย (ส านักปลัด) เจาะจง 140.00 140.00 รายเดียว และเห็นว่า 39/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 พ.ย.64

10 ค่าจ้างเหมาริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาฯ 7,875.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 7,875.00 7,875.00 รายเดียว และเห็นว่า 40/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 พ.ย.64
11 ค่าจัดซ้ือวัสดุโครงการอบรบมเชิงปฏิบัติการควบคุม 90,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้าน T.K.Medicalsapplies ร้าน T.K.Medicalsapplies เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ป้องกันโรค COVID 19 จ านวน 13 รายการ เจาะจง 90,000.00 90,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 41/2564
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี19 พ.ย.64

12 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน เดือน ธันวาคม 2564 97,906.40 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัดบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
เจาะจง 97,906.40 97,906.40 รายเดียว และเห็นว่า 41/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 30 พ.ย.64
13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 2,006,468.39 โดยวิธีคัดเลือก บริษัท จ.จักรวาล 42 จ ากัด บริษัท ชอกมลรัตน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

คอนกรีตสายทางท่าใหม่ - ชัยมงคล หมู่ที ่13 อุดหนุนเฉพาะ 1,936,000.00 1,930,000.00
บ้านท่าใหม่ หมู่ที ่8 บ้านชัยมงคล ต าบลจริม กิจค้างจ่าย บริษัท ชอกมลรัตน์ จ ากัด
อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,930,000.00

14 โครงการติดต้ังโซล่าเชลล์ระบบประปาหมู่บ้าน 211,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท น้ าดิบ จ ากัด บริษัท น้ าดิบ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
หมู่ที ่12 บ้านกิ่วเคียน ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา รายจ่ายค้างจ่าย เจาะจง 207,400.00 207,400.00
จังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัท ฌิชาคลีน จ ากัด

210,960.18

   สญัญาจา้งเลขท่ี
  1/2565  ลว 3 

พ.ย.64

   สญัญาจา้งเลขท่ี
  2/2565  ลว 25 

พ.ย.64
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15 โครงการติดต้ังโซล่าเชลล์ระบบประปาหมู่บ้าน 220,978.50 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท น้ าดิบ จ ากัด บริษัท น้ าดิบ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
หมู่ที ่10 บ้านสีเสียด ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา รายจ่ายค้างจ่าย เจาะจง 217,400.00 217,400.00
จังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัท ฌิชาคลีน จ ากัด

220,978.50
16 โครงการค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าใช้ติดท้ายรถฟาร์ม 140,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ด ารง ดี อโกรเทค บริษัท ด ารง ดี อโกรเทค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

แทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า เทศบาลต าบลจริม รายจ่ายค้างจ่าย เจาะจง จ ากัด จ ากัด
140,000.00 140,000.00

บริษัท เอส เอ็น ไมโครเทค
จ ากัด

165,850.00
หจก.แฟ้มโก้สยาม

171,200.00

   สญัญาจา้งเลขท่ี
  3/2565  ลว 25 

พ.ย.64

   สญัญาซ้ือเลขท่ี 
 4/2565  ลว 24 

พ.ย.64


