
ล ำดับที่                                     งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม รร .อนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก 624.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เทศบาลต าบลจริม  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563) เจาะจง 624.00 624.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกรกฎาคม 1,461.96 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง

2563 (กองสาธารณสุข) เจาะจง 1,461.96 1,461.96 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ (ส านักปลัด) 6,906.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 6,906.00 6,906.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
4 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 4,954.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 4,954.00 4,954.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

5 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า บต 74 อต. และรถบรร 10,920.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ทุกน้ า บน 5931 อต. จ านวน 2 คัน (ส านักปลัด) เจาะจง 10,920.00 10,920.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

6 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 4 รายการ (กองช่าง) 7,175.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 7,175.00 7,175.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

7 ค่าจ้างเหมาคนพ่นยายุงโครงการป้องกันไข้เลือดออก 20,800.00 โดยวิธีเฉพาะ นายเขตต์  ถาค า นายเขตต์   ถาค า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 20,800.00 20,800.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
8 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันไข้เลือดออก 6,150.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเออิงค์เจ็ท ร้านเออิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 3  ป้าย (กองสาธารณสุข) เจาะจง 6,150.00 6,150.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  2563                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
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9 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนโครงการป้องกันโรคไข้ 10,056.26 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เลือดออก จ านวน 4 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 10,056.26 10,056.26 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
10 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ท่ี 2 ต าบลจริม 98,200.00 โดยวิธีเฉพาะ นายส าเนียง  แก้วเงิน นายส าเนียง  แก้วเงิน เป็นผู้เสนอราคาเพียง

อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 8 รายการ เจาะจง 98,200.00 98,200.00 รายเดียว และเห็นว่า
(กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

11 ค่าจัดซ้ือข้าวสารข้าวจ้าว ตามโครงการสงเคราะห์สวัสดิการ 28,350.00 โดยวิธีเฉพาะ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอการ จ านวน 2 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 28,350.00 28,350.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
12 ค่าจ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 6 รายการ (ส านักปลัด) 6,180.00 โดยวิธีเฉพาะ นางสาวกนกภรณ์ ใจบุญ นางสาวกนกภรณ์  ใจบุญ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 6,180.00 6,180.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) 113,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเพาเวอร์คิงส์ บริษัทเพาเวอร์คิงส์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 113,000.00 113,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

14 ค่าจ้างเหมาจัดซ่อมเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 รายการ 1,630.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจี  ซัพพอร์ท ร้านซีจี  ซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 1,630.00 1,630.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

15 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถสามล้อสกายแล็ป 2,754.78 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คิมเซอร์วิสแอนด์พาร์ท หจก.คิมเซอร์วิสแอนด์พาร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 7 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 2,754.78 2,754.78 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,500.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 3,500.00 3,500.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

17 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเลเซอร์ Brother จ านวน 1 รายการ 8,900.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดิโอ บริษัทไทยพานิชวีดิโอ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
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(กองการศึกษา) เจาะจง 8,900.00 8,900.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

18 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง 4,600.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดิโอ บริษัทไทยพานิชวีดิโอ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 4,600.00 4,600.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

19 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย 74,000.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านบัวลอยการค้า ร้านบัวลอยการค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 1 เคร่ือง เจาะจง 74,000.00 74,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
20 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถไทยแลนด์ 7,040.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 14 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 7,040.00 7,040.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

21 ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก (ส านักปลัด) 2,400.00 โดยวีธีเฉพาะ ทุ่งย้ังแบตเตอร่ี ทุ่งย้ังแบตเตอร่ี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,400.00 2,400.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
22 ค่าจัดซ้ือตู้ทรงสูงสีสัน จ านวน 14 ตู้ (กองการศึกษา) 58,800.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า หจก.อุตดิตถ์ศรีฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 58,800.00 58,800.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

23 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน 2 รายการ 1,200.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 1,200.00 1,200.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
24 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จ านวน 11 รายการ 2,700.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 2,700.00 2,700.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

25 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการฌฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 1,470.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
พระเจ้าอยู่หัวฯ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 1,470.00 1,470.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
26 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระ 4,225.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
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เจ้าอยู่หัวฯ จ านวน 5 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 4,225.00 4,225.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

27 ค่าจัดซ้ือน้ ามันโครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 3,869.25 โดยวีธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
อยู่หัวฯ จ านวน 175 ลิตร (ส านักปลัด) เจาะจง 3,869.25 3,869.25 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
28 ค่าจ้างเหมาท าโครงเหล็กส าหรับติดพระบรมฉายาลักษณ์ 1,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นายสมหมาย  อินนาค นายสมหมาย  อินนาค เป็นผู้เสนอราคาเพียง

พระเจ้าอยู่หัวฯ (ส านักปลัด) เจาะจง 1,000.00 1,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

29 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2รายการ 1,900.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านเอเอ็นคอม ร้านเอเอ็นคอม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 1,900.00 1,900.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
30 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างบทบาทสตรี 6,535.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัท๕รภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 11 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 6,535.00 6,535.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

31 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างบทบาทสตรี 10,927.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 9 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 10,927.00 10,927.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

32 ค่าจัดหาน้ าด่ืมน้ าแข็งโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 2,840.00 โดยวีธีเฉพาะ น.ส.พยอม  ปินเตป น.ส.พยอม  ปินเตป เป็นผู้เสนอราคาเพียง
อยู่หัวฯ (ส านักปลัด) เจาะจง 2,840.00 2,840.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
33 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 รายการ 10,700.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 10,700.00 10,700.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม



                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  2563                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์








