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วธีิซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

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

สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ เจาะจง 444.00 444.00 รายเดียว และเห็นว่า 227/2565
รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม (กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ส.ค.65

2 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็กและล้อลาก 5,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ส าหรับการแสดงเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ เจาะจง 5,000.00 5,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 228/2565
(จ านวน 1 รายการ) กองการศึกษา ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ส.ค.65

3 ค่าจ้างเหมาจัดหาชุดการแสดงเริงเต้นแดนเซอร์ 5,000.00 โดยวิธีเฉพาะ จารุวรรณ  แสนดี จารุวรรณ  แสนดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม จ านวน เจาะจง 5,000.00 5,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 229/2565
1 รายการ (กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ส.ค.65

4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารเรียนโรงเรียน 1,800.00 โดยวิธีเฉพาะ นายนนทวัชร์  แก้วสน นายนนทวัชร์  แก้วสน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

อนุบาลเทศบาลต าบลจริมและประตูห้องกองการศึกษา เจาะจง 1,800.00 1,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 230/2565
จ านวน 2 รายาการ (กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ส.ค.65

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน(ใบเสร็จค่าน้ าประปาแบบ 12,300.00 โดยวิธีเฉพาะ จุรี  หนูเอียด จุรี  หนูเอียด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
กระดาษต่อเน่ือง) จ านวน 1 รายการ (กองคลัง) เจาะจง 12,300.00 12,300.00 รายเดียว และเห็นว่า 231/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ส.ค.65
6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมป้ัมหอยโข่ง จ านวน 4 รายการ 23,200.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 23,200.00 23,200.00 รายเดียว และเห็นว่า 232/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ส.ค.65

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายาการ 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองการศึกษา) เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 233/2565

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2565                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ส.ค.65

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ 21,400.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ เจาะจง 21,400.00 21,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 234/2565
ปลอดภัย ปี 2565 (นางภัทรภรณ์ วรรณเอก) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 5 ส.ค.65
จ านวน 8 รายการ (ส านักปลัด)

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ 21,400.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ รายนายสมฤทธ์ิ  แสนจันต๊ะ เจาะจง 21,400.00 21,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 235/2565
จ านวน 9 รายการ (ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 5 ส.ค.65

10 ค่าจ้างเหมาท าป้ายอคริลิคติดสต๊ิกเกอร์ ศูนย์ช่วย 2,280.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
เหลือประชาชนของเทศบาลต าบลจริม เจาะจง 2,280.00 2,280.00 รายเดียว และเห็นว่า 236/2565
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 8 ส.ค.65

11 ค่าจ้างเหมาคนงานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง 26,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายบรรจง  ขันทะเสน นายบรรจง  ขันทะเสน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 26,000.00 26,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 237/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 8 ส.ค.65

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ 7,770.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 7,770.00 7,770.00 รายเดียว และเห็นว่า 238/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 9 ส.ค.65

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 23,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 23,800.00 23,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 240/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 10 ส.ค.65

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 505.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 505.00 505.00 รายเดียว และเห็นว่า 241/2565
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ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 10 ส.ค.65

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 1,420.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 1,420.00 1,420.00 รายเดียว และเห็นว่า 242/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ส.ค.65

16 ค่าจ้างเหมาย้ายเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง ขนาด 3,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

12000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0004 เจาะจง 3,000.00 3,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 243/2565
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ส.ค.65

17 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ า 23,930.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 9 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 23,930.00 23,930.00 รายเดียว และเห็นว่า 244/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ส.ค.65

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับหมู่บ้านและ 99,985.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

เทศบาลต าบลจริม จ านวน 9 รายาการ เจาะจง 99,985.00 99,985.00 รายเดียว และเห็นว่า 245/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 17 ส.ค.65

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนตามโครงการพัฒนา 27,848.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

บุคลากรในท้องถ่ิน จ านวน 4 รายการ เจาะจง 27,848.00 27,848.00 รายเดียว และเห็นว่า 246/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 17 ส.ค.65

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 25,440.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 25,440.00 25,440.00 รายเดียว และเห็นว่า 247/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ส.ค.65

21 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1,926.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านใหญ่แอร์ ร้านใหญ่แอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

นข 1482 อต. จ านวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 1,926.00 1,926.00 รายเดียว และเห็นว่า 248/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ส.ค.65
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22 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับช่วยเหลือราษฏร 905.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ผู้ประสบเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง จ านวน 6 รายการ เจาะจง 905.00 905.00 รายเดียว และเห็นว่า 249/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ส.ค.65

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 12,860.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองคลัง) เจาะจง 12,860.00 12,860.00 รายเดียว และเห็นว่า 250/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ส.ค.65

24 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 6,525.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองคลัง) เจาะจง 6,525.00 6,525.00 รายเดียว และเห็นว่า 251/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ส.ค.65

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 11,550.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ 2565 เจาะจง 11,550.00 11,550.00 รายเดียว และเห็นว่า 252/2565
จ านวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ส.ค.65

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ 35,740.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 35,740.00 35,740.00 รายเดียว และเห็นว่า 253/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ส.ค.65

27 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายตามโครงการป้องกันควบคุม 6,810.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ปัญหายาเสพติด จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 6,810.00 6,810.00 รายเดียว และเห็นว่า 254/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ส.ค.65

28 ค่าจ้างเหมาย้ายเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง ขนาด 5,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

36000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 451-56-0002 เจาะจง 5,000.00 5,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 255/2565
จ านวน 1 รายการ (กองคลัง) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 29 ส.ค.65
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29 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข 1,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ครุภัณฑ์ 451-56-0002 จ านวน 2 รายการ เจาะจง 1,800.00 1,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 256/2565
(กองคลัง) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 29 ส.ค.65

30 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภคโครงการสงเคราะห์และ 100,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจัมโบ้ ร้านจัมโบ้ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาศ จ านวน 8 รายการ เจาะจง 100,000.00 100,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 257/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 29 ส.ค.65

31 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ 35,740.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 35,740.00 35,740.00 รายเดียว และเห็นว่า 258/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 29 ส.ค.65

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 14,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ บริษัทเอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองคลัง) เจาะจง 14,000.00 14,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 259/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 31 ส.ค.65

33 ค่าจัดซ้ือวัสดุอ่ืน(สารส้ม) จ านวน 2 รายการ 32,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเวิลด์ เคมีคอล เซ็นเตอร์บริษัทเวิลด์ เคมีคอล เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 32,000.00 32,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 260/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 31 ส.ค.65

34 โครงการวางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านดงงาม 286,945.80 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์จันทร์พานิช หจก.อุตรดิตถ์จันทร์พานิช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สญัญาจา้งเลขท่ี

หมู่ท่ี 3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เจาะจง ปุ๋ย ยา (2013) ปุ๋ย ยา 12/2565
จ านวน 3 จุด (รอบโรงไฟฟ้า) 252,000.00 252,000.00 ลวท่ี 25 ส.ค.65

หจก.นิติธร 
255,500.00

หจก.สถิตย์แสนการโยธา
256,000.00
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35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้า 247,979.04 โดยวิธีเฉพาะ หจก.เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป หจก.เอ็น เค บางกอกกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สญัญาจา้งเลขท่ี

อ่างเก็บน้ าห้วยรกช้าง หมู่ท่ี 6 บ้านท่าช้าง เจาะจง 243,000.00 243,000.00 13/2565
ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ หจก.หลักเมืองคอนกรีต ลวท่ี 31 ส.ค.65

247,900.00


