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1 ค่าจัดซ้ือยางพาหนะรถยนยต์ทะเบียน กข 7125 10,800.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.รุ่งทิวา  บัวยศ น.ส.รุ่งทิวา   บัวยศ เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
อต. จ านวน 4 เส้น (ส านักปลัด) เจาะจง 10,800.00 10,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 275/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ส.ค.64
2 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 รายการ 6,446.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม999 บริษัทศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 6,446.00 6,446.00 รายเดียว และเห็นว่า 276/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ส.ค.64

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ 10,019.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองการศึกษา) เจาะจง 10,019.00 10,019.00 รายเดียว และเห็นว่า 277/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ส.ค.64
4 ค่าจ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน 5 อัน 1,090.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้าน พ.ีออฟเซ็ทอาร์ท ร้าน พ.ีออฟเซ็ทอาร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง (ป.การพิมพ)์ (ป.การพิมพ)์ รายเดียว และเห็นว่า 278/2564

1,090.00 1,090.00 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ส.ค.64

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 11,858.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองการศึกษา) เจาะจง 11,858.00 11,858.00 รายเดียว และเห็นว่า 279/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ส.ค.64
6 ค่าจ้างเหมาบริการหุม้เบาะรถยนต์หมายเลข 2,400.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเบาะวังขอน ร้านเบาะวังขอน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ทะเบียน นข 3147 อต. จ านวน 2 อัน เจาะจง 2,400.00 2,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 280/2564
(กองช่าง) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ส.ค.64

7 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล 3,700.00 โดยวิธีเฉพาะ ครูต๋อยป้ายไวนิล ครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
จ านวน 6 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 3,700.00 3,700.00 รายเดียว และเห็นว่า 281/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ส.ค.64

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม  2564                            แบบ สขร.1
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8 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 8,439.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม999 บริษัทศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 8,439.00 8,439.00 รายเดียว และเห็นว่า 282/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ส.ค.64
9 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่าง 1,848.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกช์ ร้านภรณ์ซีร็อกช์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

เทศบัญญัติ จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 1,848.00 1,848.00 รายเดียว และเห็นว่า 283/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 5 ส.ค.64

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพือ่ช่วยเหลือประชาชน 49,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม999 บริษัทศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ผู้ประสบอัคคีภัยราย นายด า มีรินทร์ เจาะจง 49,500.00 49,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 284/2564
จ านวน 16 รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 10 ส.ค.64

11 ค่าจ้างเหมาท าป้ายพลาสวูด ตามโครงการ 5,830.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ด าเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ จ านวน 2 รายการ เจาะจง 5,830.00 5,830.00 รายเดียว และเห็นว่า 285/2564
(ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 10 ส.ค.64

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการด าเนินงานชุมชน 3,352.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ยั่งยืนเพือ่แก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 4 เจาะจง 3,352.00 3,352.00 รายเดียว และเห็นว่า 286/2564
รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 10 ส.ค.64

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 7,750.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 7,750.00 7,750.00 รายเดียว และเห็นว่า 287/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 11 ส.ค.64
14 ค่าจัดซ้ือชุดวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (ชุด อปพร.) 148,200.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านมีเดีย 2 ร้านมีเดีย 2 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 76 ชุด (ส านักปลัด) เจาะจง 148,200.00 148,200.00 รายเดียว และเห็นว่า 288/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 13 ส.ค.64

15 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตแบบที ่2 ยี่ห้อ 19,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ บ.สตาร์โอเอ แอนด์ คอมมูนิ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
APPle จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง เคชั่น จ ากัด เคชั่น จ ากัด รายเดียว และเห็นว่า 289/2564

19,500.00 19,500.00 ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 ส.ค.64
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16 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ยี่ห้อ Acer 16,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้าน พ.ีเอส.เชอร์วิส ร้าน พ.ีเอส.เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 1 เคร่ือง (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 16,000.00 16,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 290/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 ส.ค.64
17 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอร่ี 2,900.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านทุง่ยั่งแบตเตอร่ี ร้านทุง่ยั่งแบตเตอร่ี เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

GS 120 จ านวน 1 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 2,900.00 2,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 291/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 ส.ค.64

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปโภค-บริโภค โครงการสงเคราะห์ 99,600.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.โกดังเหรียญทอง หจก.โกดังเหรียญทอง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส เจาะจง 99,600.00 99,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 292/2564
และผู้พิการ จ านวน 10 รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ส.ค.64

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ินเตอร์ 4,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 3 กล่อง (กองการศึกษา) เจาะจง 4,500.00 4,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 293/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ส.ค.64
20 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์ 11,560.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส หจก.บุญธรรมออโต้เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

หมายเลขทะเบียน นข 2773 อต.จ านวน 4 เส้น เจาะจง 11,560.00 11,560.00 รายเดียว และเห็นว่า 294/2564
(กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 23 ส.ค.64

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 36,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม999 บริษัทศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 300 ถุง (กองช่าง) เจาะจง 36,000.00 36,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 295/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 23 ส.ค.64
22 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 30,050.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 30,050.00 30,050.00 รายเดียว และเห็นว่า 296/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 23 ส.ค.64

23 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 6,900.00 โดยวิธีเฉพาะ อู่ช่างชลเชอร์วิส อู่ช่างชลเชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
บน 7872 อต. จ านวน 5 รายการ เจาะจง 6,900.00 6,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 297/2564
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ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 23 ส.ค.64
24 ค่าจ้างเหมาท าป้ายสต๊ิกเกอร์ จ านวน 3 รายการ 3,800.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(กองการศึกษา) เจาะจง 3,800.00 3,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 298/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 23 ส.ค.64

25 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน 3,580.00 โดยวิธีเฉพาะ อู่ช่างชลเชอร์วิส อู่ช่างชลเชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
นข 2997 อต. จ านวน 5 รายการ เจาะจง 3,580.00 3,580.00 รายเดียว และเห็นว่า 299/2564
(กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 23 ส.ค.64

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 19,889.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 19,889.00 19,889.00 รายเดียว และเห็นว่า 300/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 23 ส.ค.64
27 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 10,564.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองคลัง) เจาะจง 10,564.00 10,564.00 รายเดียว และเห็นว่า 301/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 24 ส.ค.64

28 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ 24,200.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 24,200.00 24,200.00 รายเดียว และเห็นว่า 302/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 24 ส.ค.64
29 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบโรงกรอง 2,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทน้ าดิบ บริษัทน้ าดิบ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

น้ าด่ืมสะอาดเทศบาลต าบลจริม เจาะจง 2,500.00 2,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 303/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ส.ค.64

30 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 21,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท เอส.เค.โอเอ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองคลัง) เจาะจง 21,000.00 21,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 304/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ส.ค.64
31 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 755.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม999 บริษัทศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
  วงเงนิ
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เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือหรือจ้าง

(กองการศึกษา) เจาะจง 755.00 755.00 รายเดียว และเห็นว่า 305/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ส.ค.64

32 ค่าจ้างเหมาท าตรายางหมึกในตัว 510.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 3 รายการ  (กองคลัง) เจาะจง 510.00 510.00 รายเดียว และเห็นว่า 306/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ส.ค.64
33 ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุง จ านวน 13 วัน 20,800.00 โดยวิธีเฉพาะ นายบรรจง  ขันทะเสน นายบรรจง  ขันทะเสน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(กองสาธารณสุข) เจาะจง 20,800.00 20,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 307/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ส.ค.64

34 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,340.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 6 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 60,340.00 60,340.00 รายเดียว และเห็นว่า 310/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 30 ส.ค.64
35 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 21 รายการ 13,606.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 13,606.00 13,606.00 รายเดียว และเห็นว่า 311/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 30 ส.ค.64

36 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 26 รายการ 46,400.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 46,400.00 46,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 312/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 30 ส.ค.64
37 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ าเดือน 235,538.40 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ก.ย.-64 เจาะจง 235,538.40 235,538.40 รายเดียว และเห็นว่า 313/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 31 ส.ค.64

38 ค่าจ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 350.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 350.00 350.00 รายเดียว และเห็นว่า 314/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 31 ส.ค.64
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39 ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 2 รายการ 82,920.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ช็อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 82,920.00 82,920.00 รายเดียว และเห็นว่า 315/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 31 ส.ค.64
40 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม999 บริษัทศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองสาธารณสุข) เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 316/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 31 ส.ค.64

41 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 50,260.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม999 บริษัทศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 26 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 50,260.00 50,260.00 รายเดียว และเห็นว่า 317/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 31 ส.ค.64
42 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 31 รายการ 21,405.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 21,405.00 21,405.00 รายเดียว และเห็นว่า 318/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 31 ส.ค.64


