
ล ำดับที่                                     งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ

 (รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมิถุนายน 804.00 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส้านักปลัด) เจาะจง 804.00 804.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมิถุนายน 195.52 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 195.52 195.52 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมิถุนายน 192.44 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
 2563  (กองการศึกษา) เจาะจง 192.44 192.44 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
4 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือนมิถุนายน 1,148.55 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองสาธารณสุข) เจาะจง 1,148.55 1,148.55 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

5 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ (กองการศึกษา) 400.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอเอ็นคอม ร้านเอเอ็นคอม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ้านวน 1 รายการ เจาะจง 400.00 400.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

6 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 466-54-0004 500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ้านวน 1 รายการ (ส้านักปลัด) เจาะจง 500.00 500.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลข 9,951.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านใหญ่แอร์ ร้านใหญ่แอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ทะเบียน นข 2997 อุตรดิตถ์ จ้านวน 8 รายการ เจาะจง 9,951.00 9,951.00 รายเดียว และเห็นว่า
กองการศึกษา ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 10 รายการ (กองช่าง) 34,498.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 34,498.00 34,498.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
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ล ำดับที่                                     งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ

 (รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส 4,980.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จ้านวน 6 รายการ (ส้านักปลัด) เจาะจง 4,980.00 4,980.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
10 ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิล  จ้านวน 2 ป้าย (ส้านักปลัด) 705.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 705.00 705.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

11 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลข 600.00 โดยวิธีเฉพาะ นายอธิวัฒน์  อินทร์จันทร์ นายอธิวัฒน์  อินทร์จันทร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ทะเบียน 1 กข 3108 อุตรดิตถ์ จ้านวน 4 รายการ เจาะจง 600.00 600.00 รายเดียว และเห็นว่า
(กองสาธารณสุข) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 3 รายการ (ส้านักปลัด) 156.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 156.00 156.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
13 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 22 รายการ (ส้านักปลัด) 6,884.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 6,884.00 6,884.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ้านวน 7 รายการ (ส้านักปลัด) 2,865.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,865.00 2,865.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 12 รายการ (กองคลัง) 13,425.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 13,425.00 13,425.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
16 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 รายการ (กองคลัง) 7,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทเอส.เค.โอเอเซ็นเตอร์ บริษัทเอส.เค.โอเอเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 7,000.00 7,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 รายการ (กองคลัง) 2,800.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง



ล ำดับที่                                     งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ

 (รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เจาะจง 2,800.00 2,800.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 18 รายการ (กองช่าง) 11,093.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 11,093.00 11,093.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ้านวน 5 รายการ 19,250.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสิทธิผลการค้า ร้านสิทธิผลการค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส้านักปลัด) เจาะจง 19,250.00 19,250.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
20 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ภาคเรียนท่ี 1 /2563 122,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นางจันทร์แรม  ขันทะเสน นางจันทร์แรม  ขันทะเสน เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 122,000.00 122,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

21 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนท่ี 1/2563 416,894.32 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่ บริษัทเชียงใหม่ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 416,894.32 416,894.32 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 ต้าบลจริม 28,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นางสาวพฤกษณา  แตงน่ิม นางสาวพฤกษณา  แตงน่ิม เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด

อ้าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ เจาะจง 28,000.00 28,000.00
นางสาวอธิชา  จันทร์โสดา

28,200.00
นางเครือวัลย์  สามแสนสุข

28,300.00
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