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จัดซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาจัดท าปฏิทิน ปี 2565 จ านวน 1 รายการ 60,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้าน พ.ีอ๊อฟเช็ทอาร์ท ร้าน พ.ีอ๊อฟเช็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง ป.การพิมพ์ ป.การพิมพ์ รายเดียว และเห็นว่า 44/2565

60,800.00 60,800.00 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ธ.ค.64
2 ค่าจ้างเหมาจัดท าวารสาร ปี 2564 จ านวน 1 รายการ 98,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้าน พ.ีอ๊อฟเช็ทอาร์ท ร้าน พ.ีอ๊อฟเช็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง ป.การพิมพ์ ป.การพิมพ์ รายเดียว และเห็นว่า 45/2565
98,800.00 98,800.00 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ธ.ค.64

3 ค่าจ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 4,400.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านกราฟฟิกอิมเมจ ร้านกราฟฟิกอิมเมจ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
(กองคลัง) เจาะจง 4,400.00 4,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 46/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ธ.ค.64
4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ค่าน้ าด่ืม) เทศบาลต าบลจริม 360.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริมและศูนย์เด็กเล็ก เจาะจง 360.00 360.00 รายเดียว และเห็นว่า 47/2565

เทศบาลต าบลจริม ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ธ.ค.64

5 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5,491.80 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า (สกสค.) องค์การค้า (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 180 ลิตร (ส านักปลัด) เจาะจง 5,491.80 5,491.80 รายเดียว และเห็นว่า 48/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ธ.ค.64
6 ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการวันพ่อแห่งชาติ 9,860.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 7 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 9,860.00 9,860.00 รายเดียว และเห็นว่า 49/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ธ.ค.64

7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 3,450.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซี จี ซัพพอร์ท ร้านซี จี ซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 3,450.00 3,450.00 รายเดียว และเห็นว่า 50/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ธ.ค.64

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม  2564                             แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 1,730.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
หมายเลขทะเบียน กต 5934 อต. จ านวน 3 รายการ เจาะจง 1,730.00 1,730.00 รายเดียว และเห็นว่า 51/2565
(ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ธ.ค.64

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ ากล่ัน) 156.00 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า (สกสค.) องค์การค้า (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

หมายเลขทะเบียน บน 5931 อต เจาะจง 156.00 156.00 รายเดียว และเห็นว่า 52/2565
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ธ.ค.64

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 10,550.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ ซ๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ่ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 10,550.00 10,550.00 รายเดียว และเห็นว่า 53/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ธ.ค.64
11 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 14,187.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 14,187.00 14,187.00 รายเดียว และเห็นว่า 54/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ธ.ค.64

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 23,875.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด เจาะจง 23,875.00 23,875.00 รายเดียว และเห็นว่า 55/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ธ.ค.64
13 ค่าจัดซ้ือชุดกีฬาและอุปกรณ์กรกีฬา 15,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 7 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 15,000.00 15,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 56/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ธ.ค.64

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 3,640.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองคลัง) เจาะจง 3,640.00 3,640.00 รายเดียว และเห็นว่า 57/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ธ.ค.64
15 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 14,455.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพทิยา 2558 ร้านสรรพทิยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพยีง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(กองคลัง) เจาะจง 14,455.00 14,455.00 รายเดียว และเห็นว่า 58/2565
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ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ธ.ค.64
16 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 14,627.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ ซ๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 14,627.00 14,627.00 รายเดียว และเห็นว่า 59/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ธ.ค.64

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 11,546.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 11,546.00 11,546.00 รายเดียว และเห็นว่า 60/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ธ.ค.64
18 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 รายการ 42,830.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ ซ๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 42,830.00 42,830.00 รายเดียว และเห็นว่า 61/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ธ.ค.64

19 ค่าจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายยร่ห้อ TOSHIBA 54,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านพี เอส.เชอร์วิส ร้านพี เอส.เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 10 กล่อง (ส านักปลัด) เจาะจง 54,000.00 54,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 62/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ธ.ค.64
20 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริมนม (ภาคเรียนที ่2 / 2564) 97,906.40 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

เดือนมกราคม 2565 (กองการศึกษา) เจาะจง 97,906.40 97,906.40 รายเดียว และเห็นว่า 63/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 30 ธ.ค.64

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 1,900.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศึกษาภัณฑ์ จ ากัด บริษัทศึกษาภัณฑ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 1,900.00 1,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 64/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 30 ธ.ค.64

22 โครงการก่อสร้างส านักนักงานเทศบาลต าบลจริม 3,029,853.94 โดยวิธีคัดเลือก หจก.เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป หจก.เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด    สญัญาจา้งเลขท่ี 
 3/2565  ลว 25 ณ เทศบาลต าบลจริม หมู่ที ่5 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา รายจ่ายค้างจ่าย 2,993,000.00 2,993,000.00 4/2564

จังหวัดอุตรดิตถ์ หจก.เพชรประกายแสง ลวท่ี 21 ธ.ค.64
3,000,000.00
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หจก.อัฐพงษ์พันธุ์

3,029,000.00

23 โครงการวางท่อส่งน้ าเพือ่การเกษตร หมู่ที ่6 1,876,236.69 โดยวิธีคัดเลือก หจก.อุตรดิตถ์ จันทร์พานิช หจก.อุตรดิตถ์ จันทร์พานิช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด    สญัญาจา้งเลขท่ี 
 3/2565  ลว 25 บ้านท่าช้าง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา ปุย๋ยา (2013) ปุย๋ยา (2013) 5/2565

จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,800,005.62 1,800,005.62 ลวท่ี 24 ธ.ค.64
หจก.เพชรประกายแสง

1,805,000.00

24 โครงการวางท่อส่งน้ าเพือ่การเกษตร หมู่ที ่4 2,291,096.10 โดยวิธีคัดเลือก หจก.อุตรดิตถ์ จันทร์พานิช หจก.อุตรดิตถ์ จันทร์พานิช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด    สญัญาจา้งเลขท่ี 
 3/2565  ลว 25 บ้านเลิศชัย ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา ปุย๋ยา (2013) ปุย๋ยา (2013) 6/2565

จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,220,004.83 2,220,004.83 ลวท่ี 24 ธ.ค.64
หจก.เพชรประกายแสง

2,224,000.00

25 โครงการวางท่อส่งน้ าเพือ่การเกษตร หมู่ที ่5 5,749,556.22 โดยวิธีคัดเลือก หจก.กัลยกร เจริญกิจ หจก.กัลยกร เจริญกิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด    สญัญาจา้งเลขท่ี 
 3/2565  ลว 25 บ้านเนินสูง  ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา 5,552,948.35 5,552,948.35 7/2565

จังหวัดอุตรดิตถ์ หจก.เพชรประกายแสง ลวท่ี 24 ธ.ค.64
5,558,000.00

26 โครงการวางท่อส่งน้ าเพือ่การเกษตร หมู่ที ่7 3,921,088.80 โดยวิธีคัดเลือก หจก.เพชรประกายแสง หจก.กัลยกร เจริญกิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด    สญัญาจา้งเลขท่ี 
 3/2565  ลว 25 บ้านวังชมภู ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา 3,788,500.00 3,782,814.60 8/2565

จังหวัดอุตรดิตถ์ หจก.กัลยกร เจริญกิจ ลวท่ี 24 ธ.ค.64
3,782,814.60



ล าดับ
  วงเงนิงบประมาณ

 (ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

27 โครงการวางท่อส่งน้ าเพือ่การเกษตร หมู่ที ่1 3,664,120.11 โดยวิธีคัดเลือก หจก.เพชรประกายแสง หจก.เพชรประกายแสง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด    สญัญาจา้งเลขท่ี 
 3/2565  ลว 25 บ้านปากดง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา 3,523,000.00 3,523,000.00 9/2565

จังหวัดอุตรดิตถ์ หจก.อุตรดิตถ์ จันทร์พานิช ลวท่ี 28 ธ.ค.64
ปุย๋ยา (2013)
3,527,146.23


