
ลําดบั                                     งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง

1 คาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน (น้ําดื่ม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย 612.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ําดื่มตราจริมทิพย น้ําดื่มตราจริมศูนย เปนผูเสนอราคาเพียง
รร.อนุบาลเทศบาลตําบลจริม ประจําเดือน มีนาคม 2564 เจาะจง 612.00 612.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

2 คาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน จํานวน 8 รายการ (กองชาง) 4,084.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เปนผูเสนอราคาเพียง
เจาะจง 4,084.00 4,084.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

3 คาซอมแซมรถยนตสวนกลาง ทะเบียนเลขที่ 3,070.00 โดยวิธีเฉพาะ นายอนุชา  ทํามา นายอนุชา  ทํามา เปนผูเสนอราคาเพียง
กข 7125 อุตรดิตถจํานวน 4 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 3,070.00 3,070.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

4 คาจัดซื้อวัสดอุุปกรณและเครื่องเขียนแบบพิมพ 2,285.00 โดยวิธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง
ประจําองคกรปกครองทองถิ่น จํานวน 5 รายการ เจาะจง 2,285.00 2,285.00 รายเดียว และเห็นวา
(สํานักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม

5 คาจางเหมาซอมแซมรถยนต 900.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโตเซอรวิส หจก.บุญธรรมออโตเซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง

 หมายเลขทะเบียน นข 2997 อุตรดิตถ เจาะจง 900.00 900.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

6 คาจางเหมาบริการทําตรายางประทับบัตรเลือกตั้งโครงการ 1,750.00 โดยวิธีเฉพาะ พี.ออฟเซ็ทอารท พี.ออฟเซ็ทอารท เปนผูเสนอราคาเพียง

สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง จํานวน 7 อัน (สํานักปลัด) เจาะจง (ป.การพิมพ) (ป.การพิมพ) รายเดียว และเห็นวา
1,750.00 1,750.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม

7 คาจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 9 รายการ (กองชาง) 11,710.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เปนผูเสนอราคาเพียง
เจาะจง 11,710.00 11,710.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที149/2564 

 ลว 2 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที150/2564 

 ลว 2 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที151/2564 

 ลว 2 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที152/2564 

 ลว 3 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที153/2564 

 ลว 3 มี.ค.64

                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  2564                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลตําบลจริม  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ

สญัญาจา้ง

เลขที147/2564 

 ลว 1 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที148/2564 

 ลว 2 มี.ค.64



ลําดบั                                     งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง

8 คาจัดซื้อวัสดกุอสรางชวยเหลือผูประสบภัยวาตภัย 13,566.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จํากัด บริษัทศารภัทรโฮม จํากัด เปนผูเสนอราคาเพียง

(งบกลาง) (สํานักปลัด) เจาะจง 13,566.00 13,566.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

9 คาจัดซื้อวัสดอุุปกรณประจําหนวยเลือกตั้ง 19,897.50 โดยวิธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 21 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 19,897.50 19,897.50 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

10 คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงตามโครงการควบคุม 49,680.00 โดยวิธีเฉพาะ รานอภิชญา รานอภิชญา เปนผูเสนอราคาเพียง
โรคไขเลือดออกฯจํานวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 49,680.00 49,680.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

11 คาจัดซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอสตามโครงการปองกัน 49,400.00 โดยวิธีเฉพาะ เอส.ซ.ีโปรดักส เอส.ซ.ีโปรดักส เปนผูเสนอราคาเพียง

ควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 1 รายการ เจาะจง 49,400.00 49,400.00 รายเดียว และเห็นวา

(กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอเหมาะสม

12 คาจัดซื้อวัสดอุุปกรณโครงการสงเสรมิสนับสนุนการเลือกตั้ง 25,065.00 โดยวิธีเฉพาะ รานรดาเซอรวิส รานรดาเซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง

(สํานักปลัด) เจาะจง 25,065.00 25,065.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

13 คาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน จํานวน 16 รายการ (กองคลัง) 18,228.00 โดยวิธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 18,228.00 18,228.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

14 คาจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ (กองคลัง) 7,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเอสเคโอเอเซน็ตเตอร บริษัทเอสเคโอเอเซน็ตเตอร เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 7,000.00 7,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

15 คาจางเหมาบริการถายเอกสารสรุปภารกิจคณะกรรมการ 5,250.00 โดยวิธีเฉพาะ รานภรณซีรอ็กซ รานภรณซร็ีอกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

ประจําหนวยเลือกตั้งขนาด A3 สี หนา - หลัง เจาะจง 5,250.00 5,250.00 รายเดียว และเห็นวา

จํานวน 165 แผน (สํานักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที159/2564 

 ลว 11 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที160/2564 

 ลว 11 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที161/2564 

 ลว 12 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที154/2564 

 ลว 5 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที155/2564 

 ลว 9 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที156/2564 

 ลว 9 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที157/2564 

 ลว 10 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที158/2564 

 ลว 10 มี.ค.64



ลําดบั                                     งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง

16 คาจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร  จํานวน 6 รายการ (สํานักปลัด) 13,190.00 โดยวีธีเฉพาะ รานจิรกาญจน  ซ็อปปงโฮม รานจิรกาญจน  ซ็อปปงโฮม เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 13,190.00 13,190.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

17 คาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล ขนาด 500 ML จํานวน 3 ขวด 5,700.00 โดยวีธีเฉพาะ รานรดา เชอรวิส รานรดา เซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง
(สํานักปลัด) เจาะจง 5,700.00 5,700.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

18 คาจางเหมาบริการทําปายอเคลิค 10,000.00 โดยวีธีเฉพาะ รานเอ.อิงคเจ็ท รานเอ.อิงคเจ็ท เปนผูเสนอราคาเพียง
 โครงการปรับสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวก เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นวา
จํานวน 2 ปาย (สํานักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม

19 คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 4,000.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถศรฟีา หจก.อุตรดิตถศรฟีา เปนผูเสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 4,000.00 4,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

20 คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานขนาด 4 ฟุต 10,000.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถศรฟีา หจก.อุตรดิตถศรฟีา เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 2 ตัว (กองการศึกษา) เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

21 คาจัดซื้อวัสดอุุปกรณและเครื่องเขียนแบบพิมพโครงการ 3,110.00 โดยวีธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

สงเสริมสนับสนุนเลือกตั้ง (สํานักปลัด) เจาะจง 3,110.00 3,110.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

22 คาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน จํานวน 16 รายการ (สํานักปลัด) 9,836.00 โดยวีธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 9,836.00 9,836.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

23 คาจัดซื้อแบตเตอรี่GS EX 120R จํานวน 2ลูก (สํานักปลัด) 4,600.00 โดยวีธีเฉพาะ รานทาปลาแบตเตอรี่ รานทาปลาแบตเตอรี่ เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 4,600.00 4,600.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที167/2564 

 ลว 16 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที168/2564 

 ลว 16 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที169/2564 

 ลว 17 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที170/2564 

 ลว 18 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที171/2564 

 ลว 18 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที162/2564 

 ลว 15 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที163/2564 

 ลว 15 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที165/2564 

 ลว 16 มี.ค.64



ลําดบั                                     งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง

24 คาจางเหมาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง (สํานักปลัด) 3,000.00 โดยวีธีเฉพาะ น.ส.พยอม  ปนเตป น.ส.พยอม  ปนเตป เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 3,000.00 3,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

25 คาจัดซื้อวัสดกุอสรางทําปายเลือกตั้ง จํานวน 3 รายการ 435.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จํากัด บริษัทศารภัทรโฮม จํากัด เปนผูเสนอราคาเพียง

(สํานักปลัด) เจาะจง 435.00 435.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

26 คาจัดซื้อวัสดไุฟฟาและวิทยุ จํานวน 12 รายการ (กองชาง) 23,385.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถศรฟีา หจก.อุตรดิตถศรฟีา เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 23,385.00 23,385.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

27 คาเชาเคร่ืองปนไฟพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงเลือกตั้ง 2,400.00 โดยวีธีเฉพาะ นายพาน คําพันธ นายพาน คําพันธ เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 1 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 2,400.00 2,400.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

28 คาจางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน 6,050.00 โดยวีธีเฉพาะ รานสิทธิพงษการชาง รานสิทธิพงษการชาง เปนผูเสนอราคาเพียง

นข 3147 อต. เจาะจง 6,050.00 6,050.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

29 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาบานเลิศชัย หมูที่ 4 1,231,000.00 e - bidding หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชั่นหจก.พิชญวิวัฒน การโยธา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 920,000.00 714,890.00

หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา

714,890.00

หจก.น้ําเอกพาณิชย

995,000.00

หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอรเทรด
1,089,995.00

สญัญาจา้ง

เลขที12/2564  

ลว 15 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที174/2564 

 ลว 23 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที175/2564 

 ลว 23 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที176/2564 

 ลว 25 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที177/2564 

 ลว 25 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที178/2564 

 ลว 25 มี.ค.64



ลําดบั                                     งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง

30 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาบานทาใหม 1,205,000.00 e - bidding บริษัทแอลแอลพี โซลูชั่น จํากัด หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

หมูท่ี 13 ตําบลจริม   อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ 949,540.00 692,500.00

หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชั่น

890,000.00

หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา

692,500.00

หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอรเทรด

1,082,222.00

31 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญ 4,273,095.33 e - bidding หจก.รัตนนาคะ หจก.รัตนนาคะ เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

บานทาชาง หมูที่ 6 ตําบลจริม อําเภอทาปลา 3,821,000.00 3,821,000.00

จังหวัดอุตรดิตถ หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชั่น

4,248,000.00

32 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 3,536,960.02 e - bidding บริษัทชอกมลรัตน จํากัด บริษัทชอกมลรัตน จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

หมูท่ี 4บานเลิศชัย หมูที่ 11 บานงุนงาม ตําบลจริม 3,300,000.00 3,300,000.00

อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ บริษัทจ.จักรวาล 42 จํากัด

3,348,000.00

สญัญาจา้ง

เลขที11/2564  

ลว 15 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที13/2564  

ลว 23 มี.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที14/2564  

ลว 24 มี.ค.64


