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1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน 540.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

กรกฏาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ เจาะจง 540.00 540.00 รายเดียว และเห็นว่า 201/2565
รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม (กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ก.ค.65

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (จารบี) 3,600.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.เสริมยนต์ จักรกล หจก.เสริมยนต์ จักรกล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
จ านวน 1 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 3,600.00 3,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 202/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ก.ค.65
3 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 13 รายการ 13,173.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 13,173.00 13,173.00 รายเดียว และเห็นว่า 203/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ก.ค.65

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมส าหรับ 39,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

ผู้พิการราย น.ส.นัฐกาณร์ อินดี จ านวน 27 รายการ เจาะจง 39,500.00 39,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 204/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ก.ค.65

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมส าหรับ 39,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
ผู้พิการราย นายสุข  สุดทะเสน จ านวน 29 รายการ เจาะจง 39,500.00 39,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 205/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ก.ค.65

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมส าหรับ 39,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
ผู้พิการราย นายแก  ใจปินตา จ านวน 23 รายการ เจาะจง 39,500.00 39,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 206/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ก.ค.65

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 21 รายการ 19,345.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา  2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 19,345.00 19,345.00 รายเดียว และเห็นว่า 207/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ก.ค.65

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  2565                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
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8 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 28,250.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งฤทธ์ิ วัสดุภัณฑ์ ร้านรุ่งฤทธ์ิ วัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
ในโรงเรียนและชุมชนฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 28,250.00 28,250.00 รายเดียว และเห็นว่า 208/2565

ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 8 ก.ค.65
9 ค่าจ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ 4,860.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่จา้งเลขท่ี

จ านวน 6 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 4,860.00 4,860.00 รายเดียว และเห็นว่า 209/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 11 ก.ค.65

10 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหมายเลข 3,900.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่จา้งเลขท่ี
ครุภัณฑ์ 451-532-0011 และ 451-59-0001 เจาะจง 3,900.00 3,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 210/2565
จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 11 ก.ค.65

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการให้ความรู้กับอัคคีภัย 989.70 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า.สกสค องค์การค้า.สกสค เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

และอพยพ (น้ ามันเช้ือเพลิง) จ านวน 2 รายการ เจาะจง 989.70 989.70 รายเดียว และเห็นว่า 211/2565

(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ก.ค.65

12 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ 1,070.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านใหญ่แอร์ ร้านใหญ่แอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่จา้งเลขท่ี

หมายเลขทะเบียน นข 1482 อต. จ านวน 1 รายการ เจาะจง 1,070.00 1,070.00 รายเดียว และเห็นว่า 212/2565
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 18 ก.ค.65

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้ประสบอัคคีภัยไฟใหม้ 1,800.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

หมู่ท่ี 1 บ้านปากดง จ านวน 8 รายการ เจาะจง 1,800.00 1,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 213/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ก.ค.65

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 4,175.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาบดีฯ เจาะจง 4,175.00 4,175.00 รายเดียว และเห็นว่า 214/2565
จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ก.ค.65

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้ประสบเหตุไฟใหม้ 3,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านป้าบุญนาค ร้านป้าบุญนาค เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

หมู่ท่ี 1 บ้านปากดง จ านวน 5 รายการ เจาะจง 3,500.00 3,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 215/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ก.ค.65

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 27,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านพีเอส เซอร์วิส ร้านพีเอส เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 27,000.00 27,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 216/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ก.ค.65
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17 ค่าจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซโฮอล์ 95 โครงการเฉลิมพระ 7,373.90 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า.สกสค องค์การค้า.สกสค เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาบดีฯ เจาะจง 7,373.90 7,373.90 รายเดียว และเห็นว่า 217/2565
จ านวน 190 ลิตร (ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ก.ค.65

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 6,600.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทอุตรดิตถ์เภสัช จ ากัด บริษัทอุตรดิตถ์เภสัช จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

อัคคีภัยฯ จ านวน 18 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 6,600.00 6,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 218/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ก.ค.65

19 ค่าจัดซ้ือค่าเติมแก๊ส ขนาด 15 กก. 430.00 โดยวิธีเฉพาะ นางบุญนาค  จูบรรจงค์ นางบุญนาค  จูบรรจงค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 430.00 430.00 รายเดียว และเห็นว่า 219/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ก.ค.65

20 ค่าจัดซ้ือค่าเติมบรรจุเคร่ืองดับเพลิงตามโครงการให้ 4,800.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ดับเพลิง หจก.อุตรดิตถ์ดับเพลิง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

ความรู้เก่ียวกับอัคคีภัยฯ (ส านักปลัด) เจาะจง 4,800.00 4,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 220/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 19 ก.ค.65

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติการพัฒนา 12,750.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม 999 บริษัท ศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

แหล่งน้ าปลูกป่าและดูแลรักษาป่าชุมชนโครงการส่ง เจาะจง 12,750.00 12,750.00 รายเดียว และเห็นว่า 221/2565
เสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ก.ค.65
ในชุมชนต าบลจริม จ านวน 7 รายการ(สาธารณสุขฯ)

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง (สายยางดับเพลิง) 62,300.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 62,300.00 62,300.00 รายเดียว และเห็นว่า 222/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 26 ก.ค.65

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุจราจร (ป้ายไฟหยุดตรวจ) 43,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 43,500.00 43,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 223/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ก.ค.65

24 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ี) โดยวิธีเฉพาะ ร้านใหญ่แอร์ ร้านใหญ่แอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 2,782.00 2,782.00 รายเดียว และเห็นว่า 224/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ก.ค.65
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โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการจดัซ้ือ

หรือจ้าง

งำนจดัซ้ือจดัจ้ำง

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการขจัดความขัดแย้ง 18,778.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม ร้านจิรกาญจน์ ช๊อปป้ิงโฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

ด้วยการมีส่วนร่วมในชุมชน จ านวน 7 รายการ เจาะจง 18,778.00 18,778.00 รายเดียว และเห็นว่า 225/2565
(ส านักปลัด) ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ก.ค.65

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันควบคุมปัญหา 8,392.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

ยาเสพติด จ านวน 5 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 8,392.00 8,392.00 รายเดียว และเห็นว่า 226/2565
ราคาท่ีเสนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ก.ค.65


