
ลาํดับที                                     งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

1 คาจางเหมาบริการ,แมบาน(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลจริม) 88,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ดรุณ ี มูลสองแคว น.ส.ดรุณ ี  มูลสองแคว เปนผูเสนอราคาเพียง
ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค.63 ถึง วันที่ 30 ก.ย.64 (กองการศึกษา) เจาะจง 88,000.00 88,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

2 คาจางเหมาบริการ,ปฏิบัติงานผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (กองชาง) 88,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.อรทัย  พรมรังษี น.ส.อรทัย  พรมรังษี เปนผูเสนอราคาเพียง
ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค.63 ถึง วันที่ 30 ก.ย.64 เจาะจง 88,000.00 88,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

3 คาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (กองชาง) หมายเลขทะเบียน 40,000.00 โดยวิธีเฉพาะ องคการคา (สกสค.) องคการคา (สกสค.) เปนผูเสนอราคาเพียง
นข 3147 อุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 เจาะจง 40,000.00 40,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

4 คาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สํานักปลัด) หมายเลขทะเบียน50,000.00 โดยวิธีเฉพาะ องคการคา (สกสค.) องคการคา (สกสค.) เปนผูเสนอราคาเพียง
กต 5934 3147 อุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 เจาะจง 50,000.00 50,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

5 คาจางเหมาซอมแซมรถตู นข 2773 อุตรดิตถ จํานวน 1 รายการ 1,500.00 โดยวิธีเฉพาะ อูชางชล เซอรวิส อูชางชล  เซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

6 คาจัดซื้อวัสดุอื่น สารสม 5,000 กก. (กองชาง) 90,000.00 โดยวิธีเฉพาะบริษัทเวิลด เคมีคอลเซ็นเตอรบริษัทเวิลด เคมีคอลเซ็นเตอร เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 90,000.00 90,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

7 คาจางเหมาซอมแซมรถตูเลขทะเบียน นข 2997 อุตรดิตถ 2,230.00 โดยวิธีเฉพาะ อูชางชล เซอรวิส อูชางชล  เซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง
จํานวน 4 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 2,230.00 2,230.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

8 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ (กองชาง) 15,000.00 โดยวิธีเฉพาะ รานสิทธิผลการคา รานสิทธิผลการคา เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 15,000.00 15,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2563                                แบบ สขร.1
                                                              เทศบาลตําบลจริม  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ

สัญญาจา้ง

เลขที062/2564 

 ลว 1 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที063/2564 

 ลว 1 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที064/2564 

 ลว 1 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที065/2564 

 ลว 1 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที066/2564 

 ลว 1 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที067/2564 

 ลว 4 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที068/2564 

 ลว 4 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที069/2564 

 ลว 4 ธ.ค.63



ลาํดับที                                     งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

9 คาจางเหมาทําปฏิทิน จํานวน 1,900 ชุด (สํานักปลัด) 60,800.00 โดยวิธีเฉพาะ รานพีออฟเซ็ทอารท รานพีออฟเซ็ทอารท เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 60,800.00 60,800.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

10 คาจางเหมาทําวารสารผลการดําเนินงาน จํานวน 1,900 เลม 98,800.00 โดยวิธีเฉพาะ รานพีออฟเซ็ทอารท รานพีออฟเซ็ทอารท เปนผูเสนอราคาเพียง

(สํานักปลัด) เจาะจง 98,800.00 98,800.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

11 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ (กองสาธารณสุข) 9,894.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 9,894.00 9,894.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

12 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ (กองสาธารณสุข) 1,250.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,250.00 1,250.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

13 คาจางเหมาถายเอกสารโครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 2,000.00 โดยวิธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

เทศบาลตําบลจริม  (สํานักปลัด) เจาะจง 2,000.00 2,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

14 คาจางเหมาทําเกียรติบัตรโครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 1,500.00 โดยวิธีเฉพาะ แบงค  ซีร็อกซ แบงค  ซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

เทศบาลตําบลจริม จํานวน 50 ใบ (สํานักปลัด) เจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

15 คาจัดซื้อแกสหุงตมโครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 360.00 โดยวิธีเฉพาะ นางบุญนาค  จูบรรจงค นางบุญนาค  จูบรรจงค เปนผูเสนอราคาเพียง

เทศบาลตําบลจริม จํานวน 1 ถัง (สํานักปลัด) เจาะจง 360.00 360.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

16 คาจัดซื้อวววัสดุอุปกรณโครงการฝกอบรบมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 5,000.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

เทศบาลตําบลจริม จํานวน 4 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 5,000.00 5,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

17 คาจางเหมาบรรจุเครื่องดับเพลิงผงเคมีแหงขนาด 15 ปอนด (สํานักปลัด 6,000.00 โดยวีธีเฉพาะ อุตรดิตถดับเพลิง อุตรดิตถดับเพลิง เปนผูเสนอราคาเพียง
โครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลจริม 10 ถัง เจาะจง 6,000.00 6,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

สัญญาจา้ง

เลขที069/2564 

 ลว 8 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที071/2564 

 ลว 8 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที072/2564 

 ลว 8 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที073/2564 

 ลว 8 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที074/2564 

 ลว 18 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที075/2564 

 ลว 18 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที076/2564 

 ลว 18 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที077/2564 

 ลว 18 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที078/2564 

 ลว 18 ธ.ค.63



ลาํดับที                                     งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

18 คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 23 รายการ (กองชาง) 38,090.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถการไฟฟา หจก.อุตรดิตถการไฟฟา เปนผูเสนอราคาเพียง
เจาะจง 38,090.00 38,090.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

19 คาจางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,402.00 โดยวีธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซรี็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง
จํานวน 16 โครงการ (กองชาง) เจาะจง 8,402.00 8,402.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

20 คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 450.60 โดยวีธีเฉพาะ องคการคา สกสค. องคการคา สกสค. เปนผูเสนอราคาเพียง

เทศบาลตําบลจริม จํานวน 2 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 450.60 450.60 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

21 คาจางเหมาซอมแซมรรถยนตสวนกลางหมายเลขทะเบียน นข 1482 อต 6,259.50 โดยวีธีเฉพาะ รานใหญแอร รานใหญแอร เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน  8  รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 6,259.50 6,259.50 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

22 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรหมึกเครื่องปริ้น จํานวน 1 รายการ (กองคลัง 10,500.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทเอส.เค.โอเอ บริษัทเอส.เค.โอเอ เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง เซ็นเตอร จํากัด เซ็นเตอร จํากัด รายเดียว และเห็นวา
10,500.00 10,500.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม

23 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสาย LAN ,หมึก จํานวน 6 รายการ (กองคลัง 10,160.00 โดยวีธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 10,160.00 10,160.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

24 คาจางเหมาจัดทําถังรองรับขยะอันตรายพรอมปายไวนิลโครงการสงเสริม 8,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นางเตือนใจ  ทิมา นางเตือนใจ  ทิมา เปนผูเสนอราคาเพียง

การมีสวนรวมของชุมชนในการคิดแยกขยะที่ตนทาง (กองสาธารณสุข) เจาะจง 8,000.00 8,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

25 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณอื่นๆในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการมีสวน 26,300.00 โดยวีธีเฉพาะ รานรดา เชอรวิส รานรดา เซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง

รวมของชุมชนในการคดิแยกขยะที่ตนทาง (กองสาธารณสุข) เจาะจง 26,300.00 26,300.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

26 คาจางเหมาจัดทําเสวียนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน 15,600.00 โดยวีธีเฉพาะ นายประยงค  โลมา นายประยงค  โลมา เปนผูเสนอราคาเพียง

การคิดแยกขยะที่ตนทาง (กองสาธารณสุข) เจาะจง 15,600.00 15,600.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

สัญญาจา้ง

เลขที079/2564 

 ลว 18 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที080/2564 

 ลว 18 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที081/2564 

 ลว 18 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที082/2564 

 ลว 18 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที083/2564 

 ลว 24 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที084/2564 

 ลว 24 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที085/2564 

 ลว 24 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที086/2564 

 ลว 24 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที087/2564 

 ลว 24 ธ.ค.63



ลาํดับที                                     งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

27 คาจางเหมมาถายเอกสารพรอมเขาเลมเพื่อเสนอญัตติเขาพิจารณาในการ18,216.00 โดยวีธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจําปพ.ศ.2563 (สํานักปลัด) เจาะจง 18,216.00 18,216.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

28 คาจางเหมาทําปายไวนิลโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 1,620.00 โดยวีธีเฉพาะ รานครูตอยปายไวนิล รานครูตอยปายไวนิล เปนผูเสนอราคาเพียง

เทศกาล ปใหมประจําป 2564 จํานวน 2 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 1,620.00 1,620.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

29 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 (กองการศึกษา) 401,737.98 โดยวีธีเฉพาะ บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 401,737.98 401,737.98 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

สัญญาจา้ง

เลขที090/2564 

 ลว 30 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที088/2564 

 ลว 24 ธ.ค.63

สัญญาจา้ง

เลขที089/2564 

 ลว 29 ธ.ค.63


