
ลําดบั

ที
                                    งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

1 คาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน (น้ําดื่ม) ศูนยเดก็เล็ก 6 ศูนยและ 588.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ําดื่มตราจริมทิพย น้ําดื่มตราจริมทิพย เปนผูเสนอราคาเพียง
รร.อนุบาลเทศบาลตําบลจริม ประจําเดือน ม.ค.64 เจาะจง 588.00 588.00 รายเดียว และเห็นวา
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม

2 คาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน จํานวน  8  รายการ (กองคลัง) 9,127.00 โดยวิธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง
เจาะจง 9,127.00 9,127.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

3 คาจางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง 10,020.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโตเซอรวิสหจก.บุญธรรมออโตเซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง
หมายเลขทะเบียน กต.5934 อต. เจาะจง 10,020.00 10,020.00 รายเดียว และเห็นวา
จํานวน 17 รายการ (สํานักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม

4 คาจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 10 รายการ (สํานักปลัด) 27,060.00 โดยวิธีเฉพาะ รานสิทธิผลการคา รานสิทธิผลการคา เปนผูเสนอราคาเพียง
เจาะจง 27,060.00 27,060.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

5 คาจัดซื้อวัสดงุานบานงานครัว จํานวน 14 รายการ (สํานักปลัด) 14,242.00 โดยวิธีเฉพาะ รานสิทธิผลการคา รานสิทธิผลการคา เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 14,242.00 14,242.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

6 คาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน จํานวน 16 รายการ (สํานักปลัด) 13,486.00 โดยวิธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 13,486.00 13,486.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

7 คาจางเหมาซอมแซมรถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน 14,130.00 โดยวิธีเฉพาะ นายอนุชา  ทํามา นายอนุชา  ทํามา เปนผูเสนอราคาเพียง
บต 74 อต. (สํานักปลัด) เจาะจง 14,130.00 14,130.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

                                                              เทศบาลตําบลจริม  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ

สญัญาจา้ง

เลขที091/2564 

 ลว 4 ม.ค.64

                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  2564                                แบบ สขร.1

สญัญาจา้ง

เลขที092/2564 

 ลว 5 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที093/2564 

 ลว 5 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที094/2564 

 ลว 5 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที095/2564 

 ลว 5 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที096/2564 

 ลว 5 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที098/2564 

 ลว 5 ม.ค.64



ลําดบั

ที
                                    งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

8 คาจัดซื้อวัสดงุานบานงานครัว จํานวน 34 รายการ 48,503.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญาหจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 48,503.00 48,503.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

9 คาจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ (กองการศึกษา) 5,725.00 โดยวิธีเฉพาะหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาเปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 5,725.00 5,725.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

10 คาจัดซื้อวัสดไุฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ (กองการศึกษา) 3,300.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 3,300.00 3,300.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

11 คาจางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมรายงานผลการติดตาม 2,812.00 โดยวิธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

และประเมินผล พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565จํานวน37 เลม เจาะจง 2,812.00 2,812.00 รายเดียว และเห็นวา

(สํานักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม

12 คาจางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ (สํานักปลัด 1,150.00 โดยวิธีเฉพาะ รานซีจีซัพพอรท รานซีจีซัพพอรท เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,150.00 1,150.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

13 คาจัดซื้อวัสดสุํานักงาน จํานวน 34 รายการ (กองการศึกษา) 20,010.00 โดยวิธีเฉพาะหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาหจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญาเปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 20,010.00 20,010.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

14 คาจางเหมาซอมแซมเครื่องขยายเสียง หมูที่ 2 จํานวน 1 รายการ 3,000.00 โดยวิธีเฉพาะ รานเคดี รานเคดี เปนผูเสนอราคาเพียง

(สํานักปลัด) เจาะจง 3,000.00 3,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

15 คาจางเหมาซอมแซมประตูบานสวิง จํานวน 3 รายการ (กองคลัง 3,580.00 โดยวิธีเฉพาะ นายนนทวัชร   แกวสน นายนนทวัชร  แกวสน เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 3,580.00 3,580.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที105/2564 

 ลว 8 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที097/2564 

 ลว 5 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที099/2564 

 ลว 6 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที101/2564 

 ลว 7 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที102/2564 

 ลว 7 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที103/2564 

 ลว 7 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที104/2564 

 ลว 7 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที100/2564 

 ลว 6 ม.ค.64



ลําดบั

ที
                                    งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

16 คาจัดซื้อวัสดกุอสราง จํานวน 34 รายการ (กองชาง) 36,825.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม บริษัทศารภัทรโฮม เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 36,825.00 36,825.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

17 คาจัดซื้อเวชภัณฑและวัสดุที่ใชการควบคุม 37,624.00 โดยวีธีเฉพาะ รานรดาเซอรวิส รานรดาเซอรวิส เปนผูเสนอราคาเพียง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัส เจาะจง 37,624.00 37,624.00 รายเดียว และเห็นวา
Covid 2019 จํานวน 4 รายการ(กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอเหมาะสม

18 คาจางเหมาซอมแซมเครื่องขยายเสียงหอกระจายขาว หมูที่ 3 2,500.00 โดยวีธีเฉพาะ รานเคดี รานเคดี เปนผูเสนอราคาเพียง
ตําบลจริมอําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 1 รายการ เจาะจง 2,500.00 2,500.00 รายเดียว และเห็นวา
(สํานักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม

19 คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ประชาสัมพันธ (สํานักปลัด) ตั้งแต 68,000.00 โดยวีธีเฉพาะ น.ส.แพรไพลิน  เขียวแกว น.ส.แพรไพลิน  เขียวแกว เปนผูเสนอราคาเพียง
วันที่ 15มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 เจาะจง 68,000.00 68,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

20 คาจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ 106,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทสตารโอ.เอ.แอนด บริษัทสตารโอ.เอ.แอนด เปนผูเสนอราคาเพียง

การศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เจาะจง คอมมูนิเคชั่น จํากัด คอมมูนิเคชั่น จํากัด รายเดียว และเห็นวา
จํานวน 4 ชุด (กองการศึกษา) 106,000.00 106,000.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม

21 คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4 รายการ 1,020.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทอุตรดิตถยนตรกิจ บริษัทอุตรดิตถยนตรกิจ เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองชาง) เจาะจง 1,020.00 1,020.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

22 คาจางเหมาถายเอกสารโครงการสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 6,900.00 โดยวีธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 75 เลม (สํานักปลัด) เจาะจง 6,900.00 6,900.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

23 คาจัดซื้อวัสดอุุปกรณโครงการสรางพลเมืองดวีิถีประชาธิปไตย 14,460.00 โดยวีธีเฉพาะ รานสรรพิทยา 2558 รานสรรพิทยา 2558 เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 5 รายการ (สํานักปลัด) เจาะจง 14,460.00 14,460.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที112/2564 

 ลว 19 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที113/2564 

 ลว 19 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที114/2564 

 ลว 19 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที106/2564 

 ลว 11 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที107/2564 

 ลว 13 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที108/2564 

 ลว 14 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที109/2564 

 ลว 15 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที110/2564 

 ลว 18 ม.ค.64



ลําดบั

ที
                                    งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

24 คาจางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 450.00 โดยวีธีเฉพาะ รานซีจีซัพพอรท รานซีจีซัพพอรท เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 450.00 450.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

25 คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โตะอนุบาลพรอมเกาอี้) 34,000.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถศรฟีาเฟอร หจก.อุตรดิตถศรฟีาเฟอร เปนผูเสนอราคาเพียง

จํานวน 10 ชุด (กองการศึกษา) เจาะจง นิเจอร นิเจอร รายเดียว และเห็นวา
34,000.00 34,000.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม

26 คาจัดซื้อเครื่องอัดถุงพลาสติกตามโครงการสงเสริมการมี 8,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัท 3 อาร (ประเทศไทย)บริษัท 3 อาร (ประเทศไทย เปนผูเสนอราคาเพียง

สวนรวมของชุมชนฯ  (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 8,000.00 8,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

27 คาจัดซื้อมูลวัวและฟางอัดกอนโครงการสงเสริมการมีสวนรวม 1,800.00 โดยวีธีเฉพาะ นางนรินทร  ทับตุน นางนรินทร  ทับตุน เปนผูเสนอราคาเพียง

ของชุมชนฯ(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 1,800.00 1,800.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

28 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิคอนกรีตรหัสทางหลวง2,225,650.42 e - bidding หจก.โอวาสิทธ์ิ บริษัท ชอกมลรัตน จํากัด เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ทองถิ่นอต.ถ.4-0019 สายเนินสูง-เนินสูง หมูที่ 5-หมูท่ี 9 1,826,000.00 1,819,000.00

ตําบลจริม (เงินอุดหนุน) หจก.ทองไกรลาศ

2,210,000.00

หจก ซี 11 คอนสตรัคช่ัน

1,920,000.00

หจก ทีเอ็นเอ กอสราง

2,015,880.00

บริษัทวี เค เค คอรปเรชั่น

จํากัด

1,900,000.00

บริษัท ชอกมลรัตน จํากัด
1,819,000.00

สญัญาจา้ง

เลขที117/2564 

 ลว 28 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที001/2564 

 ลว 22 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที115/2564 

 ลว 21 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที116/2564 

 ลว 26 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที118/2564 

 ลว 28 ม.ค.64



ลําดบั

ที
                                    งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

29 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาบานปากดง หมูที่ 1 1,471,000.00 e - bidding หจก.รัตนนาคะ หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

 ตําบลจริมอําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ 1,309,190.00 812,490.00

หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา

812,490.00

บริษัท พชญา จํากัด

1,238,500.00

หจก.บุญทองเทพคอน

สตรัคชั่น

1,059,000.00

หจก.บุญญิสากิจโยธา
1,029,700.00

30 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาบานทาวังโปรง หมูท่ี 2 1,423,000.00 e - bidding หจก.รัตนนาคะ หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ตําบลจริม อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ 1,266,470.00 815,690.00

หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา

815,690.00

บริษัท พชญา จํากัด

1,154,200.00

หจก.บุญทองเทพคอน

สตรัคชั่น

1,024,000.00

หจก.บุญญิสากิจโยธา

996,100.00

สญัญาจา้ง

เลขที004/2564 

 ลว 22 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที005/2564 

 ลว 22 ม.ค.64



ลําดบั

ที
                                    งานจัดซือจัดจ้าง

  วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวนัที

ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

31 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาบานดงงาม หมูที่ 3 1,448,000.00 e - bidding หจก.รัตนนาคะ หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ตําบลจริม อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ 1,300,000.00 793,890.00

หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา

793,890.00

บริษัท พชญา จํากัด

1,143,700.00

หจก.บุญทองเทพคอน

สตรัคชั่น

1,042,000.00

หจก.บุญญิสากิจโยธา

1,013,600.00

32 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาบานงุนงาม หมูที่ 11 1,178,000.00 e - bidding หจก.รัตนนาคะ หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ตําบลจริม อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ 1,048,420.00 661,900.00

หจก.พิชญวิวัฒน การโยธา

661,900.00

บริษัท พชญา จํากัด

989,300.00

หจก.บุญทองเทพคอน

สตรัคชั่น

848,000.00

หจก.บุญญิสากิจโยธา

824,600.00

สญัญาจา้ง

เลขที006/2564 

 ลว 25 ม.ค.64

สญัญาจา้ง

เลขที007/2564 

 ลว 25 ม.ค.64


