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วิธีซื้อ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก
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สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซื้อหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน 528.00 โดยวธิเีฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ เจาะจง 528.00 528.00 รายเดียว และเห็นวา่ 262/2565
รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ก.ย.65

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 9,300.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปปิ้งโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปปิ้งโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
กองช่าง เจาะจง 9,300.00 9,300.00 รายเดียว และเห็นวา่ 263/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ก.ย.65
3 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,500.00 โดยวธิเีฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองคลัง) เจาะจง เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ รายเดียว และเห็นวา่ 264/2565
3,500.00 3,500.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ก.ย.65

4 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ 2,650.00 โดยวธิเีฉพาะ นายบุญช่วย  แปงสอน นายาบุญช่วย  แปงสอน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

หมายเลขทะเบียน นข 2997 อต. เจาะจง 2,650.00 2,650.00 รายเดียว และเห็นวา่ 265/2565
จ านวน 2 รายการ (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ก.ย.65

5 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายอะคลิลิกสติกเกอร์ศูนย์ 1,100.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชนต าบลจริมขนาด เจาะจง 1,100.00 1,100.00 รายเดียว และเห็นวา่ 266/2565
1.50x0.50 เมตร จ านวน 1รายการ (ส านักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ก.ย.65

6 ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 3,850.00 โดยวธิเีฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วสิ หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
นข 2997 อต.จ านวน 1 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 3,850.00 3,850.00 รายเดียว และเห็นวา่ 267/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ก.ย.65
7 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 5 รายการ 6,550.00 โดยวธิเีฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 6,550.00 6,550.00 รายเดียว และเห็นวา่ 268/2565

                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน  2565                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจรมิ  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
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ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี  6  ก.ย.65

8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน 28,270.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านประชันยนตการ ร้านประชันยนตการ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

นข 2773 อต. จ านวน 26 รายการ เจาะจง 28,270.00 28,270.00 รายเดียว และเห็นวา่ 269/2565
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ก.ย.65

9 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ 15,205.00 โดยวธิเีฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 15,205.00 15,205.00 รายเดียว และเห็นวา่ 270/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ก.ย.65
10 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข 1,705.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านสิทธพิงษ์การช่าง ร้านสิทธพิงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ทะเบียน กวง 534 อต. จ านวน 8 รายการ เจาะจง 1,705.00 1,705.00 รายเดียว และเห็นวา่ 271/2565
(กองช่าง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ก.ย.65

11 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ 22,334.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา  2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 22,334.00 22,334.00 รายเดียว และเห็นวา่ 272/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 7 ก.ย.65

12 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 64 รายการ 74,633.00 โดยวธิเีฉพาะ บริษัทศารภทัรโฮม 999 บริษัทศารภทัรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 74,633.00 74,633.00 รายเดียว และเห็นวา่ 273/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 9 ก.ย.65

13 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุ 42,240.00 โดยวธิเีฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 29 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 42,240.00 42,240.00 รายเดียว และเห็นวา่ 274/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ก.ย.65

14 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 20,930.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านสิทธพิงษ์การช่าง ร้านสิทธพิงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

นข 3147 อต. จ านวน 16 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 20,930.00 20,930.00 รายเดียว และเห็นวา่ 275/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ก.ย.65
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15 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 14 รายการ 21,500.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านวดีีโอชาวด์ ร้านวดีีโอชาวด์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 21,500.00 21,500.00 รายเดียว และเห็นวา่ 276/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 13 ก.ย.65

16 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 14 รายการ 9,972.00 โดยวธิเีฉพาะ บริษัทศารภทัรโฮม 999 บริษัทศารภทัรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองสาธารณสุข) เจาะจง 9,972.00 9,972.00 รายเดียว และเห็นวา่ 277/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 13 ก.ย.65

17 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายพลาสวดู จ านวน 2 ป้าย 8,000.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 8,000.00 8,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 278/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 13 ก.ย.65

18 ค่าจ้างเหมาอัดบรรจุเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 6,500.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านอุตรดิตถ์ดับเพลิง ร้านอุตรดิตถ์ดับเพลิง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 6,500.00 6,500.00 รายเดียว และเห็นวา่ 279/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 13 ก.ย.65

19 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,000.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านเอ.เอ็น.คอม ร้านเอ.เอ็น.คอม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน  2  รายการ  (กองคลัง) เจาะจง 1,000.00 1,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 280/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 13 ก.ย.65

20 ค่าจ้างเหมาท าป้ายอะคริลิคโครงการปรับสภาพ 1,000.00 ร้านโดยวธิเีฉพาะ ร้านเออิงค์เจ็ท ร้านเออิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

แวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก เจาะจง 1,000.00 1,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 281/2565
จ านวน 2 ป้าย (ส านักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 14 ก.ย.65

21 ค่าจ้างเหมาท าป้ายอะคริลิคโครงการปรับสภาพ 1,500.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านเออิงค์เจ็ท ร้านเออิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

แวดล้อมที่อยูอ่าศัยคนพิการ จ านวน 3 ป้าย เจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายเดียว และเห็นวา่ 282/2565
(ส านักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 14 ก.ย.65

22 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข 3,100.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านสิทธพิงษ์การช่าง ร้านสิทธพิงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
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ทะเบียน กวง 533 อต. จ านวน 11 รายการ เจาะจง 3,100.00 3,100.00 รายเดียว และเห็นวา่ 283/2565
(กองช่าง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 14 ก.ย.65

23 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,150.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านโชคอ านวย ร้านโชคอ านวย เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 3 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 1,150.00 1,150.00 รายเดียว และเห็นวา่ 284/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 14 ก.ย.65

24 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพ่น 12,090.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านเค.อาร์เคมีคอล ร้านเค.อาร์เคมีคอล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 10 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 12,090.00 12,090.00 รายเดียว และเห็นวา่ 285/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 14 ก.ย.65

25 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถน้ ามัน 2,700.00 โดยวธิเีฉพาะ นายอนุชา   ท ามา นายอนุชา   ท ามา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

หมายเลขทะเบียน บน 5931 อต. เจาะจง 2,700.00 2,700.00 รายเดียว และเห็นวา่ 286/2565
จ านวน 3 รายการ  (ส านักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 14 ก.ย.65

26 ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 13,960.00 โดยวธิเีฉพาะ หจก.ล้ิมเจริญยานยนต์ หจก.ล้ิมเจริญยานยนต์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 13,960.00 13,960.00 รายเดียว และเห็นวา่ 287/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 15 ก.ย.65

27 ค่าจ้างเหมาติดสติกเกอร์กระจอาคารส านักงาน 86,100.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านมงคลผ้าม่าน ร้านมงคลผ้าม่าน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(หลังใหม)่ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 86,100.00 86,100.00 รายเดียว และเห็นวา่ 288/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 15 ก.ย.65

28 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรขทุกน้ า หมายเลข 4,470.00 โดยวธิเีฉพาะ นายอนุชา  ท ามา นายอนุชา  ท ามา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ทะเบียน บต 74 อต. จ านวน 7 รายการ เจาะจง 4,470.00 4,470.00 รายเดียว และเห็นวา่ 289/2565
(ส านักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 15 ก.ย.65

29 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการป้องกันปัญหายาเสพ 9,562.00 โดยวธิเีฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ติด จ านวน 6 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 9,562.00 9,562.00 รายเดียว และเห็นวา่ 290/2565
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ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 15 ก.ย.65

30 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 61 รายการ 74,328.00 โดยวธิเีฉพาะ บริษัทศารภทัรโฮม 999 บริษัทศารภทัรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 74,328.00 74,328.00 รายเดียว และเห็นวา่ 291/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 15 ก.ย.65

31 ค่าจัดซ้ือชุดตรวจ ATK ตามโครงการป้องกันควบคุม 35,000.00 โดยวธิเีฉพาะ บริษัทเซ็น ซีเลคชั่น จ ากัด บริษัทเซ็น ซีเลคชั่น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ฯ จ านวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 35,000.00 35,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 292/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ก.ย.65

32 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8,350.00 โดยวธิเีฉพาะ หจก.พงษ์เกษตรอุตรดิตถ์ หจก.พงษ์เกษตรอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 เคร่ือง (กองช่าง) เจาะจง 8,350.00 8,350.00 รายเดียว และเห็นวา่ 293/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.65


