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1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าท่ีธุรการ 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ดวงใจ  ปานทอง น.ส.ดวงใจ  ปานทอง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 039/2566
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 พ.ย.65
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจ าเดือน พ.ย.65

2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีกีฬาต้ังแต่วันท่ี 48,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายกมล   รินสาร นายกมล  รินสาร เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
1 พ.ย.65 ถึงวันท่ี 28 เม.ย.66 (ส านักปลัด) เจาะจง 48,000.00 48,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 040/2566

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 พ.ย.65
3 ค่าจ้างเหมาบริการ,คนงานปฏิบัติงานป้องกันและ 48,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.อมรทิพย์  โมอินทร์ น.ส.อมรทิพย์  โมอินทร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ควบคุมโรคติดต่อ ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย.65 ถึงวันท่ี 28 เจาะจง 48,000.00 48,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 041/2566
เม.ย.66 (กองสาธารณสุข) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 พ.ย.65

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 560.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

6 ศูนย์ รร.อนุบาลเทศฐาลต าบลจริม ประจ าเดือน เจาะจง 560.00 560.00 รายเดียว และเห็นว่า 042/2566
พ.ย.2565 (กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 พ.ย.65

5 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ 1,150.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ส่วนกลางทะเบียน กวง 534 อต. จ านวน 2 รายการ เจาะจง 1,150.00 1,150.00 รายเดียว และเห็นว่า 043/2566
(กองช่าง) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 พ.ย.65

6 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้าน 2,570.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
งานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 7 เจาะจง 2,570.00 2,570.00 รายเดียว และเห็นว่า 044/2566
รายการ (กองช่าง) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 2 พ.ย.65

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ป๊ัมคลัช Hino 5,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านศรีสง่าพัฒนา ร้านศรีสง่าพัฒนา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2565                         แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง



ล ำดับ
  วงเงนิ

งบประมำณ 

(รำคำกลำง)

วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

เมก้า SM ส าหรับรถน้ า หมายเลขทะเบียน บต 74 เจาะจง 5,000.00 5,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 045/2566

อุตรดิตถ์ จ านวน 1 รายการ(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 2 พ.ย.65

8 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศแบบ 60,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

แยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) จ านวน เจาะจง 60,500.00 60,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 046/2566
1 เคร่ือง (กองช่าง) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 8 พ.ย.65

9 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน 5,150.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้ หจก.บุญธรรมออโต้ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
นข 2997 อต.จ านวน 6 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง เซอร์วิส เซอร์วิส รายเดียว และเห็นว่า 047/2566

5,150.00 5,150 ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 8 พ.ย.65
10 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ (กอกงสาธารณสุข) เจาะจง 3,500.00 3,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 048/2566
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 11 พ.ย.65

11 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีน 5,212.75 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ยนตรกิจ หจก.อุตรดิตถ์ยนตรกิจ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ตะขาบ จ านวน 10 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 5,212.75 5,212.75 รายเดียว และเห็นว่า 049/2566

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 11 พ.ย.65

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 25,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอ็มโอดี แอนด์ ร้านเอ็มโอดี แอนด์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

แบบประชาชนมีส่วนร่วม จ านวน 1 รายการ เจาะจง ซัพพลาย ซัพพลาย รายเดียว และเห็นว่า 050/2566
(กองสาธารณสุข) 25,000.00 25,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 11 พ.ย.65

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 2,550.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา ร้านสรรพิทยา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

แบบประชาชนมีส่วนร่วมฯ จ านวน 3 รายการ เจาะจง 2,550.00 2,550.00 รายเดียว และเห็นว่า 051/2566
(กองสาธารณสุข) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 21 พ.ย.65

14 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 1,712.00 โดยวิธีเฉพาะ ใหญ่แอร์ ใหญ่แอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ทะเบียน นข 1482 อุตรดิตถ์ จ านวน 1 รายการ เจาะจง 1,712.00 1,712.00 รายเดียว และเห็นว่า 052/2566
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(กองสาธารณสุข) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 21 พ.ย.65

15 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนด าเนิน 1,665.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.กนกภรณ์  ใจบุญ น.ส.กนกภรณ์  ใจบุญ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

งานประจ าปี 2566 จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 1,665.00 1,665.00 รายเดียว และเห็นว่า 053/2566
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 21 พ.ย.65

16 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 1,150.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

12 เป้าหมาย จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 1,150.00 1,150.00 รายเดียว และเห็นว่า 054/2566
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 21 พ.ย.65

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 1,460.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม 999 บริษัทศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 1,460.00 1,460.00 รายเดียว และเห็นว่า 055/2566
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 23 พ.ย.65

18 ค่าจ้างเหมาจัดท าปฏิทินปีใหม่ ประจ าปี 2566 60,800.00 โดยวิธีเฉพาะ พี.ออฟเซ็ทอาร์ท พี.ออฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 60,800.00 60,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 056/2566
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 พ.ย.65

19 ค่าจ่างเหมาจัดท าวารสารรายงานผลการด าเนินงาน 68,800.00 โดยวิธีเฉพาะ พี.ออฟเซ็ทอาร์ท พี.ออฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 1 รายการ เจาะจง 68,800.00 68,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 057/2566
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 พ.ย.65

20 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน 18,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พฤกษณา  แตงน่ิม น.ส.พฤกษณา  แตงน่ิม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ส านักงานเทศบาลต าบลจริม จ านวน 1 รายการ เจาะจง 18,000.00 18,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 058/2566
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 พ.ย.65

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 13,579.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองการศึกษา) เจาะจง 13,579.00 13,579.00 รายเดียว และเห็นว่า 060/2566
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 30 พ.ย.65
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22 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์ 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

หมายเลขทะเบียน นข 2997 อุตรดิตถ์ เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 061/2566
จ านวน 1 รายการ (กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 30 พ.ย.65

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 1,948,376.95 e-bidding บริษัท ชอกมลรัตน์ จ ากัด บริษัทชอกมลรัตน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สญัญาจา้งเลขท่ี

คอนกรีต สายบ้านวังชมภู หมู่ท่ี 7 ต าบลจริม 1,257,000.00 1,257,000.00 1/2566
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัท วี เอ็ม อาร์ คอนสตรัค ลวท่ี 7 พ.ย.65

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบกลาง ปี 2565) ช่ัน (2018) จ ากัด
1,260,000.00


