
ล ำดับที่                                    งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม รร .อนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก 528.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เทศบาลต าบลจริม  ประจ าเดือน กันยายน 2563) เจาะจง 528.00 528.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกันยายน 436.20 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง

2563 (ส านักปลัด) เจาะจง 436.20 436.20 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

3 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกันยายน 2,407.04 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
2563 (กองช่าง) เจาะจง 2,407.04 2,407.04 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
4 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกันยายน 223.10 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง

2563 (กองการศึกษา) เจาะจง 223.10 223.10 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

5 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกันยายน 261.72 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง
2563 (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 261.72 261.72 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 9,950.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เด็กและเยาวชน เจาะจง 9,950.00 9,950.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช 5,050.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ประสงค์ประจ าปีงบประมาณ 2563 เจาะจง 5,050.00 5,050.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
8 ค่าจ้างเหมายานพาหนะไป-กลับโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายศตวรรษ  นพมาศมณี นายศตวรรษ  นพมาศมณี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ในพระราชประสงค์ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
10 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 8,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางประเยาว์  พรมสาร นางประเยาว์   พรมมสาร เป็นผู้เสนอราคาเพียง

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
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เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

TO  Be NUMBER ONE ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะจง 8,000.00 8,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
เสริมพลังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2563 ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
จ านวน 8 คัน (กองสาธารณสุขฯ)

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 5,050.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.สรรพิทยา 2558 หจก.สรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
TO  Be NUMBER ONE ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะจง 5,050.00 5,050.00 รายเดียว และเห็นว่า
เสริมพลังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2563 ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
จ านวน 10 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 18 รายการ (กองการศึกษา) 12,397.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 12,397.00 12,397.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
12 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 14,170.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

กองการศึกษา เจาะจง 14,170.00 14,170.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

13 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างก าแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 87,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายสมพร  เชียงรส นายสมพร  เชียงรส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บ้านเนินสูง หมู่ท่ี 5 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา เจาะจง 87,000.00 87,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

14 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบพายุฮีโกรส 143,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พฤกษณา  แตงน่ิม น.ส.พฤกษณา  แตงน่ิม เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 4 รายการ เจาะจง 143,000.00 143,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 4,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิผลการค้า ร้านสิทธิผลการค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 4,500.00 4,500.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
16 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ (กองคลัง) 720.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 720.00 720.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
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17 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ (กองคลัง) 14,786.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 14,768.00 14,786.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
18 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4 รายการ 1,060.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 1,060.00 1,060.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ (ส านักปลัด) 2,414.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,414.00 2,414.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
20 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนอุปกรณ์อะไหล่ตู้ควบคุมป๊ัมน้ า 13,200.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

หอยโข่ง (กองช่าง) เจาะจง 13,200.00 13,200.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 23 รายการ (กองช่าง) 46,995.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 46,995.00 46,995.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
22 ค่าจ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 950.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองช่าง) เจาะจง 950.00 950.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

23 ค่าจัดซ้อวัสดุส านักงานบ้านงานครัว จ านวน 35 รายการ 53,378.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 53,378.00 53,378.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
24 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 29,580.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด บริษัทไทยพานิชวีดีโอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 29,580.00 29,580.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 27 รายการ (กองช่าง) 14,604.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 14,604.00 14,604.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
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26 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์หม้อต้มน้ าร้อนแสตนเลสไฟฟ้า 1,480.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 1,480.00 1,480.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

27 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ติดต้ังเครนไฮดรอลิก 3,400.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ทะเบียน 81-1981 (กองช่าง) เจาะจง 3,400.00 3,400.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

28 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ป๊ัมน้ าหอยโข่ง (กองช่าง) 28,500.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 28,500.00 28,500.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
29 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 6,290.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดีโอ บริษัทไทยพานิชวีดีโอ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองคลัง) เจาะจง 6,290.00 6,290.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

30 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านปากดง 6,500.00 โดยวีธีเฉพาะ นายโก  จักรขัด นายโก  จักรขัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 6,500.00 6,500.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
31 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 5,180.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดีโอ บริษัทไทยพานิชวีดีโอ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 2 รายการ (กองคลัง) เจาะจง 5,180.00 5,180.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างไม้ยูคา จ านวน 1 รายการ (กองช่าง) 10,800.00 โดยวีธีเฉพาะ นายนิกรณ์   รินสาร นายนิกรณ์  รินสาร เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 10,800.00 10,800.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
33 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 รายการ 11,130.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านออดิโอ ดีไซน์ ร้านออดิโอ ดีไซน์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 11,130.00 11,130.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

34 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 2773 อต. 6,510.00 โดยวีธีเฉพาะ อู่ช่างชล  เชอร์วิส อู่ช่างชล เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 6,510.00 6,510.00 รายเดียว และเห็นว่า
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ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
35 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว 15,200.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 15,200.00 15,200.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

36 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ (ส านักปลัด) 33,550.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสิทธิผลการค้า ร้านสิทธิผลการค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 33,550.00 33,550.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
37 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  21 รายการ 16,175.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสิทธิผลการค้า ร้านสิทธิผลการค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 16,175.00 16,175.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

38 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ (ส านักปลัด) 15,968.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 15,968.00 15,968.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
39 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน 24 รายการ 41,403.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด บริษัทศารภัทรโฮม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(ส านักปลัด) เจาะจง 41,403.00 41,403.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

40 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถบรรทุกน้ า 45,750.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บน 5931 อต. (ส านักปลัด) เจาะจง 45,750.00 45,750.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
41 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเก้าอ้ี จ านวน 1 ตัว (กองคลัง) 3,800.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 3,800.00 3,800.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

42 ค่าค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3 รายการ (กองช่าง) 7,770.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทไทยพานิชวีดีโอ บริษัทไทยพานิชวีดีโอ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 7,770.00 7,770.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
43 ค่าจัดช้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 1,480.00 โดยวีธีเฉพาะ อู่ช่างชล เซอร์วิส อู่ช่างชล เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
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(กองการศึกษา) เจาะจง 1,480.00 1,480.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

44 ค่าจัดซ้ือหนังสือตามโครงการส่งเสริมรักการอ่านในสถาน 50,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศึกษาภัณฑ์ จ ากัด บริษัทศึกษาภัณฑ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ศึกษา จ านวน 13 รายการ (รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม) เจาะจง 50,000.00 50,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
45 ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน จ านวน 4 รายการ 75,000.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม) เจาะจง 75,000.00 75,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

46 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพฯ 7,525.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 9 รายการ (รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม) เจาะจง 7,525.00 7,525.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
47 ค่าจัดซ้ือหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ จ านวน 2 รายการ 12,000.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม) เจาะจง 12,000.00 12,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

48 ค่าจัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 48 รายการ 27,000.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม) เจาะจง 27,000.00 27,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
49 ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม 10,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นายประสิทธ์ิ   จันทร์ยี นายประสิทธ์ิ   จันทร์ยี เป็นผู้เสนอราคาเพียง

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

50 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 57,155.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านประชันยนตรการ ร้านประชันยนตรการ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
บน 5702 อต. จ านวน 26 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 57,155.00 57,155.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
51 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) 8,190.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านออดิโอ  ดีไซน์ ร้านออดิโอ  ดีไซน์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 8,190.00 8,190.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
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52 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสนามฟุตซอล จ านวน 1 รายการ 127,400.00 โดยวีธีเฉพาะ นายสมพร   เชียงรส นายสมพร  เชียงรส เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 127,400.00 127,400.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
53 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม 38,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นายสมพร  เชียงรส นายสมพร  เชียงรส เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 38,000.00 38,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

54 โครงการติดต้ังจุดปล่อยน้ าและวางท่อประปาเพ่ือบรรเทา 299,300.00 โดยวีธีเฉพาะ น.ส.พฤกษณา  แตงน่ิม น.ส.พฤกษณา  แตงน่ิม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ปัญหาภัยแล้งต าบลจริม ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา เจาะจง 299,300.00 299,300.00
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 6 จุด น.ส.อธิชา  จันทร์โสดา
1.วางท่อประปาเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หมู่ท่ี 4 บ้านเลิศชัย 300,000.00
2.ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สระน้ า นางเครือวัลย์   สามแสนสุข
หมู่ท่ี 1 บ้านปากดง ต าบลจริม 299,650.00
3.ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สระน้ าหมู่ท่ี2
บ้านท่าวังโปร่ง ต าบลจริม
4.ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สระน้ าหมู่ท่ี5
บ้านเนินสูง ต าบลจริม
5.ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สระน้ าหมู่ท่ี7
บ้านวังชมภู ต าบลจริม
6.ติดต้ังจุดปล่อยน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สระน้ าหมู่ท่ี8
บ้านชัยมงคล ต าบลจริม

55 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบเมรุวัดน้ าปึง หมู่ท่ี1 808,600.00 e - bidding หจก. เอ็น เค  บางกอกกรุ๊ป หจก. เอ็น เค  บางกอกกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 665,000.00 665,000.00

หจก. ประกอบชัยวิศวกรรม
790,000.00

56 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบเมรุวัดห้วยอ้อย หมู่ท่ี 5 754,400.00 e - bidding หจก. เอ็น เค  บางกอกกรุ๊ป หจก. เอ็น เค  บางกอกกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาเพียง
ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 665,000.00 665,000.00
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หจก. ประกอบชัยวิศวกรรม
694,000.00

57 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังครรอบเมรุวัดเสกษนาราม 825,400.00 e - bidding หจก. เอ็น เค  บางกอกกรุ๊ป หจก. เอ็น เค  บางกอกกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
หมู่ท่ี 7 ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 684,000.00 684,000.00

หจก. ประกอบชัยวิศวกรรม
759,000.00

58 โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านปากดง 482,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ เจาะจง 482,000.00 482,000.00



                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
















