
ลําดับที                                     งานจัดซือจัดจ้าง   วงเงินงบประมาณ

 (ราคากลาง)

วธีิซือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

1 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) ศูนยเด็กเล็ก 6 ศูนยและ 312.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ําดื่มตราจริมทิพย น้ําดื่มตราจริมทิพย เปนผูเสนอราคาเพียง
รร.อนุบาลเทศบาลตําบลจริม ประจําเดือน พ.ย.63 เจาะจง 312.00 312.00 รายเดียว และเห็นวา
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม

2 คาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน พ.ย.63 240.00 โดยวิธีเฉพาะ องคการคา สกสค. องคการคา สกสค. เปนผูเสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 240.00 240.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

3 คาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน พ.ย.63 682.20 โดยวิธีเฉพาะ องคการคา สกสค. องคการคา สกสค. เปนผูเสนอราคาเพียง
(สํานักปลัด) เจาะจง 682.20 682.20 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

4 คาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน พ.ย.63 1,716.00 โดยวิธีเฉพาะ องคการคา สกสค. องคการคา สกสค. เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองชาง) เจาะจง 1,716.00 1,716.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

5 คาจัดซื้อปมน้ําขนาด 150 วัตต จํานวน 4 ตัว (กองชาง) 30,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จํากัดบริษัทศารภัทรโฮม จํากัด เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 30,000.00 30,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

6 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ 11,050.00 โดยวิธีเฉพาะ รานพีพีปริ้น รานพีพีปริ้น เปนผูเสนอราคาเพียง

คัดแยกขยะที่ตนทาง จํานวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 11,050.00 11,050.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

7 คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธโครงการสงเสริมรวมมือของชุมชน 31,000.00 โดยวิธีเฉพาะ รานเออิงคเจ็ท รานเออิงคเจ็ท เปนผูเสนอราคาเพียง
ในการคัดแยกขยะตนทาง จํานวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 31,000.00 31,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที046/2564 

 ลว 6พ.ย.63

                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  2563                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลตําบลจริม  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ

สญัญาจา้ง

เลขที039/2564 

 ลว 2พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที040/2564 

 ลว 2พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที041/2564 

 ลว 2พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที042/2564 

 ลว 2พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที044/2564 

 ลว 6พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที045/2564 

 ลว 6พ.ย.63



ลําดับที                                     งานจัดซือจัดจ้าง   วงเงินงบประมาณ

 (ราคากลาง)

วธีิซือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

8 คาจางเหมาเอกสารคูมือและถายเอกสารโครงการสงเสริมรวมมือของ 6,760.00 โดยวิธีเฉพาะ รานพีพีปริ้น รานพีพีปริ้น เปนผูเสนอราคาเพียง

ชุมชนในการคัดแยกขยะตนทาง จํานวน 2 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 6,760.00 6,760.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

9 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการสงเสริมรวมมือของชุมชนในการคัดแยก 4,110.00 โดยวิธีเฉพาะ รานรดาเชอรวิส รานรดาเชอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง

ขยะตนทาง จํานวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 4,110.00 4,110.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

10 คาจางเหมารถพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงโครงการสงเสริมรวมมือของชุมชน 32,400.00 โดยวิธีเฉพาะ .ส.จันทธกานต ธัญพิสิษฐน.ส.จันทธกานต ธัญพิสิษฐเปนผูเสนอราคาเพียง

ในการคัดแยกขยะตนทาง จํานวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 32,400.00 32,400.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

11 คาจางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมแผนดําเนินงาน 1,638.00 โดยวิธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 39 เลม (สํานักปลัด) เจาะจง 1,638.00 1,638.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

12 คาจางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ (กองคลัง) 6,400.00 โดยวิธีเฉพาะ รานทาปลาคอมพิวเตอรรานทาปลาคอมพิวเตอร เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 6,400.00 6,400.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

13 คาปรับปรุงรถยนต (รถฉุกเฉิน) เพื่อใชเปนรถกูชีพ - กูภัย 170,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายทวี  ไพรีขาม นายทวี   ไพรีขาม เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 1 คัน (สํานักปลัด) เจาะจง 170,000.00 170,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

14 คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ระหวางวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563 76,905.26 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลคบริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 76,905.26 76,905.26 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที049/2564 

 ลว 9พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที050/2564 

 ลว 9พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที051/2564 

 ลว 9พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที053/2564 

 ลว 9พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที054/2564 

 ลว 10พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที047/2564 

 ลว 6พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที048/2564 

 ลว 6พ.ย.63



ลําดับที                                     งานจัดซือจัดจ้าง   วงเงินงบประมาณ

 (ราคากลาง)

วธีิซือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

15 คาจางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ (กองชาง) 780.00 โดยวิธีเฉพาะ รานเอเอ็นคอม รานเอเอ็นคอม เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 780.00 780.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

16 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานใบเสร็จคาน้ําประปา จํานวน 2 กลอง 8,200.00 โดยวีธีเฉพาะ นางจุรี  หนูเอียด นางจุรี  หนูเอียด เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองคลัง) เจาะจง 8,200.00 8,200.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

17 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 22 รายการ (กองชาง) 9,040.00 โดยวีธีเฉพาะหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาเปนผูเสนอราคาเพียง
เจาะจง 9,040.00 9,040.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

18 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ (กองชาง) 11,700.00 โดยวีธีเฉพาะหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาเปนผูเสนอราคาเพียง
เจาะจง 11,700.00 11,700.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

19 คาจางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน 19,930.00 โดยวีธีเฉพาะ รานประชันยนตการ รานประชันยนตการ เปนผูเสนอราคาเพียง
บน 7872 อต.จํานวน 19 รายการ (กองคลัง) เจาะจง 19,930.00 19,930.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

20 คาจัดซื้ออาหารเสริมนม (นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563  ) 135,321.44 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค เปนผูเสนอราคาเพียง

ประจําเดือน ธันวาคม  2563 เจาะจง 135,321.44 135,321.44 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

21 คาจัดซื้ออาหารกลาวัน โรงเรียนอนุบาล 120,000.00 โดยวีธีเฉพาะ จันทรแรม ขันทะเสน บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 120,000.00 120,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที060/2564 

 ลว 30พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที059/2564 

 ลว 30พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที056/2564 

 ลว 26พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที057/2564 

 ลว 30พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที058/2564 

 ลว 30พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที061/2564 

 ลว 30พ.ย.63

สญัญาจา้ง

เลขที055/2564 

 ลว 23พ.ย.63


