
ลาํดบัท ี                                   งานจัดซือจัดจ้าง
  วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

1 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนฯลฯ 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เปนผูเสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

2 คาจัดซื้อพันธใสเดือนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนฯลฯ 4,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางเพชร  ดวงงาม นางเพชร  ดวงงาม เปนผูเสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 4,000.00 4,000.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

3 คาจางเหมาจัดทําตะแกรงโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนฯลฯ 11,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางเตอืนใจ  ทิมา นางงเตือนใจ  ทิมา เปนผูเสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 11,000.00 11,000.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

4 คาจางเหมาทําปายไวนิลโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนฯลฯ 3,800.00 โดยวิธีเฉพาะ รานเออิงคเจ็ท รานเออิงคเจ็ท เปนผูเสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 3,800.00 3,800.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

5 คาจัดซื้อวัสดุในการจัดเก็บขยะโครงการสงเสริมการมี 14,944.00 โดยวิธีเฉพาะ รานรดาเชอรวิส รานรดาเซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง

สวนรวมของชุมชนฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ). เจาะจง 14,944.00 14,944.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

6 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 6 ศูนย 444.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ําดื่มตราจริมทิพย น้ําดื่มตราจริมทิพย เปนผูเสนอราคาเพียง

รร.อนุบาลเทศบาลตําบลจริม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 เจาะจง 444.00 444.00 รายเดยีว และเห็นวา
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม

7 คาจางเหมาซอมแซมเครื่องปริ้นย่ีหอ Ricoh จํานวน 1 เครื่อง 4,200.00 โดยวิธีเฉพาะ รานซีจี  ซัพพอรท รานซีจี  ซัพพอรท เปนผูเสนอราคาเพียง
(สํานักปลัด) เจาะจง 4,200.00 4,200.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

8 คาจางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน 39,180.00 โดยวิธีเฉพาะ รานประชันยนตการ รานประชันยนตการ เปนผูเสนอราคาเพียง

บต.5702 อต.จํานวน 9 รายการ (กองชาง) เจาะจง 39,180.00 39,180.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ  2564                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลตําบลจริม  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ

สัญญาจา้ง

เลขที119/2564 

 ลว 1 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที120/2564 

 ลว 1 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที121/2564 

 ลว 1 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที122/2564 

 ลว 1 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที123/2564 

 ลว 1 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที124/2564 

 ลว 1 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที125/2564 

 ลว 1 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที126/2564 

 ลว 2 ก.พ.64



ลาํดบัท ี                                   งานจัดซือจัดจ้าง
  วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

9 คาจางเหมาทําปายไวนิลแผนที่ภาษี จํานวน 2 รายการ (กองคลัง) 4,000.00 โดยวิธีเฉพาะ รานครูตอยปายไวนิล รานครูตอยปายไวนิล เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 4,000.00 4,000.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

10 คาจัดซื้อครุภัณฑตูไม 3 ชั้น จํานวน 20 ตู (กองการศึกษา) 6,400.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถศรีฟา หจก.อุตรดิตถศรีฟา เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 6,400.00 6,400.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

11 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อปรบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย รายนาม 22,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เปนผูเสนอราคาเพียง

นายฟอง กันหลา จํานวน 19 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 22,000.00 22,000.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

12 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรเพ่ือปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย รายนาม 22,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เปนผูเสนอราคาเพียง

นางสาววาสนา  เทพพัฒน จํานวน 19 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 22,000.00 22,000.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

13 คาจางเหมาซอมแซมครุภัณฑปมน้ําโรงสูบน้ํา หมูท่ี 4 57,600.00 โดยวิธีเฉพาะ รานเคดี รานเคดี เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 2 รายการ  (กองชาง) เจาะจง 57,600.00 57,600.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

14 คาจางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ (สํานักปลัด) 550.00 โดยวิธีเฉพาะ รานซีจี  ซัพพอรท รานซีจี  ซัพพอรท เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 550.00 550.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

15 คาจางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมคูมือปฏิบัติงาน จํานวน 4 เลม 180.00 โดยวิธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

(สํานักปลัด) เจาะจง 180.00 180.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

16 คาจางเหมาทําปายไวนิลตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง 8,605.00 โดยวีธีเฉพาะ รานครูตอยปายไวนิล รานครูตอยปายไวนิล เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 6 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 8,605.00 8,605.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

สัญญาจา้ง

เลขที127/2564 

 ลว 3 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที128/2564 

 ลว 4ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที129/2564 

 ลว 5 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที130/2564 

 ลว 5 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที131/2564 

 ลว 8 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที132/2564 

 ลว 8 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที133/2564 

 ลว 9 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที134/2564 

 ลว 9 ก.พ.64



ลาํดบัท ี                                   งานจัดซือจัดจ้าง
  วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

17 คาจางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมคูมือปฏิบัติงานสําหรับ 3,000.00 โดยวีธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักปลัด) เจาะจง 3,000.00 3,000.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

18 คาจางเหมาโครงการกอสรางโรงเรือนพักขยะอันตราย 50,000.00 โดยวีธีเฉพาะ น.ส.พฤกษณา  แตงนิ่ม น.ส.พฤกษณา  แตงนิ่ม เปนผูเสนอราคาเพียง
จํานวน 1 รายการ(สํานักปลัด) เจาะจง 50,000.00 50,000.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

19 คาจางเหมารื้อถอนกระจกอลูมิเนียม จํานวน 1 รายการ 2,500.00 โดยวีธีเฉพาะ นายนนทวัชร  แกวสน นายนนทวัชร  แกวสน เปนผูเสนอราคาเพียง
(สํานักปลัด) เจาะจง 2,500.00 2,500.00 รายเดยีว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

20 คาจางเหมารื้อถอนกระจกอลูมิเนียม จํานวน 1 รายการ 4,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นายนนทวัชร  แกวสน นายนนทวัชร  แกวสน เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 4,000.00 4,000.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

21 คาจัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับปรับปรุงซอมแซมหีบเลือกตั้งและคูหา 6,020.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เปนผูเสนอราคาเพียง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จํานวน 7 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 6,020.00 6,020.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

22 คาจางเหมาซอมแซมรถยนตตู หมายเลขทะเบียน นข 2773 อต. 1,480.00 โดยวีธีเฉพาะ นายบุญชวย  แปงสอน นายบุญชวย  แปงสอน เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 2 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 1,480.00 1,480.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

23 คาจางเหมาซอมแซมรถยนตตู หมายเลขทะเบียน นข 2997 อต. 1,480.00 โดยวีธีเฉพาะ นายบุญชวย  แปงสอน นายบุญชวย  แปงสอน เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 2 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 1,480.00 1,480.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

24 คาจัดซื้อวัสดุกอสรางอุปกรณปดทําปายเลือกตั้ง จํานวน 17 รายการ 27,220.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เปนผูเสนอราคาเพียง

(สํานักปลัด) เจาะจง 27,220.00 27,220.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

25 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณและเครื่องเขียนแบบพิมพประจําองคปกครองฯ 13,250.00 โดยวีธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง (จํานวน 15 รายการ) เจาะจง 13,250.00 13,250.00 รายเดยีว และเห็นวา
(สํานักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม

สัญญาจา้ง

เลขที135/2564 

 ลว 9 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที136/2564 

 ลว 10 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที137/2564 

 ลว 15 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที138/2564 

 ลว 16 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที139/2564 

 ลว 18 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที140/2564 

 ลว 18 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที141/2564 

 ลว 18 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที142/2564 

 ลว 18 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที143/2564 

 ลว 22 ก.พ.64



ลาํดบัท ี                                   งานจัดซือจัดจ้าง
  วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

26 คาจางเหมาจัดทําตรายางหมึกในตัว จํานวนน 2 รายการ (สํานักปลัด) 1,500.00 โดยวีธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

27 คาจัดซื้อหมึกที่ใชสําหรับพิมพเอกสารตามโครงการสงเสริม 16,300.00 โดยวีธีเฉพาะ รานจิรกาญจน รานจิรกาญจน เปนผูเสนอราคาเพียง

สนับสนุนการเลือกตั้ง จํานวน 5 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง ชอปปงโฮม ชอปปงโฮม รายเดยีว และเห็นวา
16,300.00 16,300.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม

28 คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 1 รายการ (สํานักปลัด) 51,000.00 โดยวีธีเฉพาะ รานรดาเชอรวิส รานรดาเซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 51,000.00 51,000.00 รายเดยีว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สานเนินสูง-เนินสูง อต.ถ 4-0019 558,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัท ชอกมลรตัน จํากัด บริษัท ชอกมลรัตน จํากัด เปนผูเสนอราคาเพียง

หมูที่5บานเนินสูง ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เจาะจง 490,000.00 490,000.00 รายเดยีว และเห็นวา

(เงนิสะสม) หจก.ซี 11 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอเหมาะสม

557,500.00

บริษัท แกวประสิทธิ์การโยธา
556,000.00

สัญญาจา้ง

เลขที003/2564 

 ลว 16 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที144/2564 

 ลว 22 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที145/2564 

 ลว 22 ก.พ.64

สัญญาจา้ง

เลขที146/2564 

 ลว 23 ก.พ.64


