
ล ำดับที่                                     งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม รร .อนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก 480.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เทศบาลต าบลจริม  ประจ าเดือน สิงหาคม 2563) เจาะจง 480.00 480.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
2 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนสิงหาคม 270.12 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้าของ (สกสค.) องค์การค้าของ (สกสค.) เป็นผู้เสนอราคาเพียง

2563 (กองสาธารณสุข) เจาะจง 270.12 270.12 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

3 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลและป้ายอะคลิลิก 530.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 530.00 530.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บต 5702 อต. 57,155.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านประชันยนตการ ร้านประชันยนตการ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

จ านวน 26 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 57,155.00 57,155.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) 5,860.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 5,860.00 5,860.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

6 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลนเทศบัญญัติ 6,360.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 6,360.00 6,360.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วันแม่ จ านวน 3 รายการ 2,120.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 2,120.00 2,120.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
8 ค่าจัดซ้ือรถเทรลเลอร์ ชนิดลากจูง 68,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท เอส ดี แทรกเตอร์ บริษัท เอส ดี แทรกเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 68,000.00 68,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
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เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV  จ านวน 2 รายการ 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท สตาร์โอ เอแอนด์ บริษัท สตาร์โอ เอแอนด์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง คอมมูนิเคช่ัน คอมมูนิเคช่ัน รายเดียว และเห็นว่า

20,000.00 20,000.00 ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
10 ค่าจัดช้ือตราสัญญาลักษณ์ วปร. จ านวน 1 คู่ (ส านักปลัด) 790.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 790.00 790.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

11 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติ จ านวน 20 เล่ม 1,280.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(ส านักปลัด) เจาะจง 1,280.00 1,280.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
12 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการก าจัดขยะมูลฝอยแบบประชาชน 27,530.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรดาเซอร์วิส ร้านรดาเซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง

มีส่วนร่วม จ านวน 3 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 27,530.00 27,530.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอ 11,495.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านบ้านภูมิปัญญา ร้านบ้านภูมิปัญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เพียง จ านวน 7 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 11,495.00 11,495.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอ 1,295.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เพียง จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 1,295.00 1,295.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

15 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ติดต้ังเครนไฮรดรอลิกพร้อม 8,330.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน 6 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 8,330.00 8,330.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
16 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการรก าจัดขยะมูลฝอยแบบ 3,870.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้าน เอ.อิงค์เจ็ท ร้าน เอ.อิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง

ประชาชนมีส่วนร่วม จ านวน 3 รายการ (กองสาธารณสุข) เจาะจง 3,870.00 3,870.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

17 ค่าจัดซ้ือชุดตรวจยาเสพติดโครงการป้องกันยาเสพติด 7,490.00 โดยวีธีเฉพาะ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาเพียง



ล ำดับที่                                     งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

จ านวน 10 แพ็ค (ส านักปลัด) เจาะจง 7,490.00 7,490.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันควบคุมปัญหายาเสพติด 14,282.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน  7  รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 14,282.00 14,282.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ (กองช่าง) 7,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทเอสเคโอเอเซ็นเตอร์ บริษัทเอสเคโอเอเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 7,000.00 7,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
20 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างยางมะตอย  จ านวน 500 ถุง (กองช่าง) 60,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮมจ ากัด บริษัทศารภัทรโฮมจ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 60,000.00 60,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างสร้างบ้านคนพิการ จ านวน 3 รายการ 20,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮมจ ากัด บริษัทศารภัทรโฮมจ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง
(กองการศึกษา) เจาะจง 20,000.00 20,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
22 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างบ้านคนพิการ จ านวน 18 รายการ 20,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮมจ ากัด บริษัทศารภัทรโฮมจ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

(กองงการศึกษา) เจาะจง 20,000.00 20,000.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

23 ค่จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกทักษะผู้สูงอายุและคนพิการ 10,215.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านบ้านภูมิปัญญา ร้าน้านภูมิปัญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
จ านวน 6 รายการ  (กองการศึกษา) เจาะจง 10,215.00 10,215.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
24 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 7 รายการ 3,545.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮมจ ากัด บริษัทศารภัทรโฮมจ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง

เจาะจง 3,545.00 3,545.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 9,000.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านสิทธิผลการค้า ร้านสิทธิผลการค้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 9,000.00 9,000.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
26 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 1,278.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
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จ านวน 1 รายการ เจาะจง 1,278.00 1,278.00 รายเดียว และเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

27 ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียยรติบัตรพร้อมเครือบโครงการสือบสาน 1,300.00 โดยวีธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง
พระราชปณิธานฯ เจาะจง 1,300.00 1,300.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม

28 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสืบสานฯ 2,425.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง
พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งต้านภายใต้กิจกรรม เจาะจง 2,425.00 2,425.00 รายเดียว และเห็นว่า
อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลใส่ใจสตรี ตรวจค้นหาโรคมะเร็ง ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
ปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ปี 2563 (กองสาธารณสุขฯ)

29 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสืบสานพระราชฯ 15,600.00 โดยวีธีเฉพาะ น.ส.ศิริรัตน์  เก่งกล้า น.ส.ศิริรัตน์  เก่งกล้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง
เจาะจง 15,600.00 15,600.00 รายเดียว และเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม
30 โครงการติดต้ังจุดปล่อยน้ าและวางท่อประปาเพ่ือบรรเทา 300,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นางสาวพฤกษณา  แตงน่ิม นางสาวพฤกษณา  แตงน่ิม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ปัญหาภัยแล้ง  ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เจาะจง 299,300.00 299,300.00
จ านวน 6 โครงการ น.ส.อธิชา  จันทร์โสดา

300,000.00
นางเครือวัลย์   สามแสนสุข

299,650.00

31 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

32 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบเมรุวัดห้วยอ้อย หมู่ท่ี 5 754,400.00 e - bidding หจก.เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป หจก.เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 655,000.00 655,000.00

หจก.ประกอบชัยวิศวกรรม
694,000.00



ล ำดับที่                                     งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
  วงเงนิงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

33 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบเมรุวัดเสกษนาราม หมู่ท่ี7 825,400.00 e - bidding หจก.เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป หจก.เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 684,000.00 684,000.00

หจก.ประกอบชัยวิศวกรรม
759,000.00



                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์










