
ล ำดับ
  วงเงนิงบประมำณ

 (รำคำกลำง)

วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,850.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 2,850.00 2,850.00 รายเดียว และเห็นว่า 151/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 2 พ.ค.65

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน พ.ค.65 492.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบล เจาะจง 492.00 492.00 รายเดียว และเห็นว่า 152/2565
จริม (กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 2 พ.ค.65

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 15,250.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช็อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช็อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 15,250.00 15,250.00 รายเดียว และเห็นว่า 153/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 5 พ.ค.65

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 16,685.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองคลัง) เจาะจง 16,685.00 16,685.00 รายเดียว และเห็นว่า 154/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 พ.ค.65
5 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 32,840.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเค อาร์ เคมิคอล ร้านเค อาร์ เคมิคอล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 32,840.00 32,840.00 รายเดียว และเห็นว่า 155/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 พ.ค.65

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมเสริมสร้างด้าน 12,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านบ้านภูมิปัญญา ร้านบ้านภูมิปัญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 รายการ เจาะจง 12,800.00 12,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 156/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 พ.ค.65

7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV จ านวน 5 รายการ 21,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทสตาร์ โอเอ แอนด์ บริษัทสตาร์ โอเอ แอนด์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 21,500.00 21,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 157/2565

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2565                          แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 11 พ.ค.65

8 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริมนม (ต้ังแต่วันท่ี 17-31 พ.ค.65) 50,751.80 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม (กองการศึกษา) เจาะจง 50,751.80 50,751.80 รายเดียว และเห็นว่า 158/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 11 พ.ค.65
9 ค่าจัดซ้ือกรอบรูปหลุยส์ จ านวน 1 รายการ 1,120.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ่ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 1,120.00 1,120.00 รายเดียว และเห็นว่า 159/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 11 พ.ค.65

10 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 630.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 630.00 630.00 รายเดียว และเห็นว่า 160/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 11 พ.ค.65

11 ค่าจัดว้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 14,844.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 14,844.00 14,844.00 รายเดียว และเห็นว่า 161/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 17 พ.ค.65

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 5,400.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 5,400.00 5,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 162/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 23 พ.ค.65

13 ค่าจ้างเหมาเช่าพ้ืนท่ีและต่ออายุโดเมนเว็ปไซต์ของ 9,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจี ซัพพอร์ท ร้านซีจี ซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

เทศบาลต าบลจริม จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 9,800.00 9,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 163/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 พ.ค.65

14 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข 38,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านประชันยนตการ ร้านประชันยนตการ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ทะเบียน นข 2773 อต.จ านวน 18 รายการ เจาะจง 38,500.00 38,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 164/2565
(กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 พ.ค.65
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15 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน 1,750.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

 นข 2997 อต. จ านวน 3 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 1,750.00 1,750.00 รายเดียว และเห็นว่า 165/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 พ.ค.65

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการป้องกันควบคุม 31,318.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้าน T.K.Medical Supplies ร้าน T.K.Medical Supplies เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 9 รายการ เจาะจง 31,318.00 31,318.00 รายเดียว และเห็นว่า 166/2565
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 25 พ.ค.65

17 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่เรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
หมายเลขครุภัณฑ์ 451-56-0773 (ส านักปลัด) เจาะจง 1,200.00 1,200.00 รายเดียว และเห็นว่า 167/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 26 พ.ค.65
18 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา 26,570.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ยาเสพติด TO BENUM ONE ฯลฯ เจาะจง 26,570.00 26,570.00 รายเดียว และเห็นว่า 170/2565
จ านวน 42 รายาการ (กองสาธารณสุขฯ) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 26 พ.ค.65

19 ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตรโครงการรณรงค์แก้ไข 1,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ปัญหายาเสพติด TO BENUM ONE ฯลฯ เจาะจง 1,000.00 1,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 171/2564
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 26 พ.ค.65

20 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 600.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่เรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 2 รายการ (กองคลัง) เจาะจง 600.00 600.00 รายเดียว และเห็นว่า 172/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 27 พ.ค.65

21 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,700.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ ร้านท่าปลาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 1,700.00 1,700.00 รายเดียว และเห็นว่า 173/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 27 พ.ค.65
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22 ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 5,200.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่เรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 14 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 5,200.00 5,200.00 รายเดียว และเห็นว่า 174/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 27 พ.ค.65

23 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่เรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
จ านวน 6 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 4,000.00 4,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 175/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 27 พ.ค.65
24 ค่าจ้างเหมาท าป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวด 500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอ.อิงค์เจ็ท ร้านเอ.อิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุราย เจาะจง 500.00 500.00 รายเดียว และเห็นว่า 176/2565
นายอ้วน รินหิน ขนาด 12X25น้ิว (ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 30 พ.ค.65

25 ค่าจ้างเหมาท าป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวด 500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอ.อิงค์เจ็ท ร้านเอ.อิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุราย เจาะจง 500.00 500.00 รายเดียว และเห็นว่า 177/2565
นางมาลี โนจักษ์ (ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 30 พ.ค.65

26 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมครภัณฑ์ส านักงาน 2,300.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่เรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 รายการ เจาะจง 2,300.00 2,300.00 รายเดียว และเห็นว่า 178/2565
(กองสาธารณสุข) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 30 พ.ค.65

27 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถติดต้ังเครนไฮดรอลิค 45,500.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.เสริมยนต์ จักรกล หจก.เสริมยนต์ จักรกล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 12 รายาการ (กองช่าง) เจาะจง 45,500.00 45,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 179/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 30 พ.ค.65
28 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาวด า 1,600.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจี ซัพพอร์ท ร้านซีจี ซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

 ย่ีห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 466-61-0003 เจาะจง 1,600.00 1,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 180/2565
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 31 พ.ค.65



ล ำดับ
  วงเงนิงบประมำณ

 (รำคำกลำง)

วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

29 โครงการก่อสร้างโรงน้ าด่ืมสะอาด จ านวน 2 โครงการ 298,978.72 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท น้ าดิบ จ ากัด บริษัท น้ าดิบ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สญัญาจา้งเลขท่ี

หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 เจาะจง 298,000.00 298,000.00 11/2565

ร้านพูนทรัพย์บริการแอร์ ลวท่ี 3 พ.ค.65

298,978.00


