
ล ำดบั
  วงเงนิ

งบประมำณ 

(รำคำกลำง)

วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน มิถุนายน 444.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ รร.อนุบาลเทศบาล เจาะจง 444.00 444.00 รายเดียว และเห็นว่า 181/2565
ต าบลจริม (กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 มิ.ย.65

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 8,800.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 8,800.00 8,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 182/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 มิ.ย.65
3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 7,165.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 7,165.00 7,165.00 รายเดียว และเห็นว่า 183/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 มิ.ย.65

4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 3 ล้อ สกายแล็ป 270.00 โดยวิธีเฉพาะ นายอธิวัฒน์  อินทร์จันทร์ นายอธิวัฒน์  อินทร์จันทร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่จา้งเลขท่ี
จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 270.00 270.00 รายเดียว และเห็นว่า 184/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 มิ.ย.65
5 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอเอ็นคอม ร้านเอเอ็นคอม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่จา้งเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 800.00 800.00 รายเดียว และเห็นว่า 185/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 มิ.ย.65

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 32,600.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 32,600.00 32,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 186/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 9 มิ.ย.65

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 11 รายการ 30,290.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 30,290.00 30,290.00 รายเดียว และเห็นว่า 187/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 9 มิ.ย.65

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
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8 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  4 รายการ 11,600.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
(กองการศึกษา) เจาะจง 11,600.00 11,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 188/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 13  มิ.ย.65
9 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 7,095.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ่ือเลขท่ี

(กองการศึกษา) เจาะจง 7,095.00 7,095.00 รายเดียว และเห็นว่า 189/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 13  มิ.ย.65

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 19 รายการ 30,778.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ่ือเลขท่ี
(กองการศึกษา) เจาะจง 30,778.00 30,778.00 รายเดียว และเห็นว่า 190/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 16  มิ.ย.65

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกทักษะส าหรับผู้สูงอายุ 10,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
จ านวน 5 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 10,800.00 10,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 191/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 17  มิ.ย.65

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมจริยธรรมฯ 15,978.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา  2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

จ านวน 7 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 15,978.00 15,978.00 รายเดียว และเห็นว่า 192/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 22 มิ.ย.65

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 2,400.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 2,400.00 2,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 193/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 มิ.ย.65

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ า 7,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 2 รายการ เจาะจง 7,000.00 7,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 194/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 มิ.ย.65

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 9,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(กองการศึกษา) เจาะจง 9,000.00 9,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 195/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 มิ.ย.65

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 1 รายการ 9,900.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(กองการศึกษา) เจาะจง 9,900.00 9,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 196/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 มิ.ย.65
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17 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,283.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(กองการศึกษา) เจาะจง 1,283.00 1,283.00 รายเดียว และเห็นว่า 197/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 24 มิ.ย.65

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน 11,259.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

การพัฒนาอาชีพของประชาชน (กิจกรรมท าบายศรีจาก เจาะจง 11,259.00 11,259.00 รายเดียว และเห็นว่า 198/2565
ใบตอง) จ านวน 10 รายการ (ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 28 มิ.ย.65

19 ค่าจัดจ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ าคอนกรีตเสริม 28,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พฤกษณา  แตงน่ิม น.ส.พฤกษณา  แตงน่ิม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่จา้งเลขท่ี

เหล็กฝารางระบายน้ า ขนาด 0.50x0.41x0.10 เมตร เจาะจง 28,000.00 28,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 200/2565
จ านวน 30 ฝา และฝาบ่อพักขนาด 0.46x0.50x0.10 ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 30 มิ.ย.65
เมตร จ านวน 18 ฝา


