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วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค 72,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางสาวสุวิมล  วันอาจ นางสาวสุวิมล  วันอาจ เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ติดต่อ ต้ังแต่วันที ่4 ม.ค.65 ถึง 30 ก.ย.65 เจาะจง 72,000.00 72,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 65/2565
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ม.ค.65

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 564.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
6 ศูนย์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม ประจ าเดือน เจาะจง 564.00 564.00 รายเดียว และเห็นว่า 66/2565
มกราคม 2565 (กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ม.ค.65

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปาเพือ่ติดต้ังจุดปล่อยน้ า 498,381.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์จันทร์พานิช หจก.อุตรดิตถ์จันทร์พานิช เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 12 โครงการ ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7 เจาะจง ปุย๋ ยา (2013) ปุย๋ ยา (2013) รายเดียว และเห็นว่า 67/2565
,ม.8,ม.9,ม.10,ม.11,ม.13 498,381.00 498,381.00 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ม.ค.65

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 29 รายการ 12,755.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศึกษาภัณฑ์ จ ากัด บริษัทศึกษาภัณฑ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 12,755.00 12,755.00 รายเดียว และเห็นว่า 68/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 11 ม.ค.65

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 9 รายการ 65,835.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 65,835.00 65,835.00 รายเดียว และเห็นว่า 69/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ม.ค.65
6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบมอเตอร์ จ านวน 2 รายการ 25,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 25,000.00 25,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 70/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ม.ค.65

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 23 รายการ 42,325.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม 999 บริษัทศารภัทรโฮม  999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 42,325.00 423,252.00 รายเดียว และเห็นว่า 71/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ม.ค.65
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8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 1,480.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านอู่ช่างชล ร้านอู่ช่างชล เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
นข 2997 อต.จ านวน 2 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 1,480.00 1,480.00 รายเดียว และเห็นว่า 72/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 ม.ค.65
9 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ติดต้ังเครนกระเช้าไฟฟ้า 2,880.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 4 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 2,880.00 2,880.00 รายเดียว และเห็นว่า 73/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 ม.ค.65

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 21,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเอส.เค.โอเอเซ็นเตอร์ บริษัทเอส.เค.โอเอเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ่ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง จ ากัด จ ากัด รายเดียว และเห็นว่า 74/2565

21,000.00 21,000 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ม.ค.65
11 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 10,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเอส.เค.โอเอเซ็นเตอร์ บริษัทเอส.เค.โอเอเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองคลัง) เจาะจง จ ากัด จ ากัด รายเดียว และเห็นว่า 75/2565
10,500.00 10,500.00 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ม.ค.65

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 108,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.เวิลด์ เคมีคอลเช็นเตอร์ บ.เวิลด์ เคมีคอลเช็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 108,000.00 108,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 076/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 28 ม.ค.65
13 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 93,011.08 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

เจาะจง 93,011.08 93,011.08 รายเดียว และเห็นว่า 077/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 31 ม.ค.65


