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1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถไทยแลนด์ จ านวน 9 รายการ 2,315.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 2,315.00 2,315.00 รายเดียว และเห็นว่า 319/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ก.ย.64
2 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 23 รายการ 34,899.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 34,899.00 34,899.00 รายเดียว และเห็นว่า 320/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 2 ก.ย.64

3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,500.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พฤกษณา แตงนิ่ม น.ส.พฤกษณา แตงนิ่ม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
บ้านท่าใหม่ ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา เจาะจง 7,500.00 7,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 321/2564
จังหวัดอุตรดิตถ์ ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ก.ย.64

4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล 110,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พฤกษณา แตงนิ่ม น.ส.พฤกษณา แตงนิ่ม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ต าบลจริม (ฝ้าเพดานผู้บริหาร) เจาะจง 110,000.00 110,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 322/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ก.ย.64

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ 4,945.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม 999 บริษัทศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 4,945.00 4,945.00 รายเดียว และเห็นว่า 323/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ก.ย.64
6 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 510.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม 999 บริษัทศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 510.00 510.00 รายเดียว และเห็นว่า 324/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ก.ย.64

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 12,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 12,000.00 12,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 325/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ก.ย.64

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน  2564                            แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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8 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานตู้ทรงสูงสีสัน 3 ฟุต 26,400.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 6 ตู้ (กองช่าง) เจาะจง 26,400.00 26,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 326/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 ก.ย.64
9 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโรงน้ าด่ืมสะอาดโรงเรียนสีเสียด 31,550.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทน้ าดิบ จ ากัด บริษัทน้ าดิบ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 7 รายการ (กองช่าง) เจาะจง 31,550.00 31,550.00 รายเดียว และเห็นว่า 327/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 ก.ย.64

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 10,020.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านดีบี อินเตอร์กรุ๊ป ร้านดีบี อินเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 10,020.00 10,020.00 รายเดียว และเห็นว่า 328/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 ก.ย.64
11 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองส ารองไฟขนาด 17,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

800 VA จ านวน 10 เคร่ือง (กองการศึกษา) เจาะจง 17,000.00 17,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 329/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 ก.ย.64

12 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 2 ตัว (กองการศึกษา) เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 330/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 9 ก.ย.64
13 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเก้าอี้ส านักงานมีพนักพิง 25,200.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

หลัง จ านวน 114 ตัว (กองการศึกษา) เจาะจง 25,200.00 25,200.00 รายเดียว และเห็นว่า 331/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 9 ก.ย.64

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเอส.เค.โอ.เอ จ ากัด บริษัทเอส.เค.โอ.เอ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 3,500.00 3,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 332/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 9 ก.ย.64
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15 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บริการแพทย์ 1,500.00 โดยวิธีเฉพาะ อู่ ช่างชล เชอร์วิส อู่ ช่างชล เชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ฉุกเฉิน (ems) หมายเลขทะเบียน  นข 2998 อต. เจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 333/2564
(ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 15 ก.ย.64

16 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 99,550.00 โดยวิธีเฉพาะ มงคลผ้าม่าน มงคลผ้าม่าน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม เจาะจง 99,550.00 99,550.00 รายเดียว และเห็นว่า 334/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 15 ก.ย.64

17 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โณงงาน แม่แรงตะเฆ ่ขนาด 5 ตัน 24,400.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 24,400.00 24,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 335/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ก.ย.64

18 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเคร่ืองตัดหญ้าแบบ 10,900.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ข้ออ่อน จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 10,900.00 10,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 336/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ก.ย.64
19 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงานเล่ือยวงเดือนไฟฟ้าแบบ 6,900.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

มือถือ ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 6,900.00 6,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 337/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ก.ย.64

20 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งพุมไม้ 6,800.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 6,800.00 6,800.00 รายเดียว และเห็นว่า 338/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ก.ย.64
21 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงานเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 5,500.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 5,500.00 5,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 339/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ก.ย.64
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22 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 9,255.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
หมายเลขทะเบียน กวง 533 อต.และหมายเลข เจาะจง 9,255.00 9,255.00 รายเดียว และเห็นว่า 340/2564
ทะเบียน กวง 534 อต.จ านวน 30 รายการ (กองช่าง) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 16 ก.ย.64

23 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน 7,918.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านใหญ่แอร์ ร้านใหญ่แอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
นข 2997 อต.จ านวน 8 รายการ (กองการศึกษา) เจาะจง 7,918.00 7,918.00 รายเดียว และเห็นว่า 341/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 17 ก.ย.64

24 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้างเคร่ืองอัดอากาศหรือปัม๊ลม 45,000.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

2 HP 3 สูบ ยี่ห้อ PUMA จ านวน 1 เคร่ือง เจาะจง 45,000.00 45,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 343/2564
(ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ก.ย.64

25 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตรเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 9,700.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 9,700.00 9,700.00 รายเดียว และเห็นว่า 344/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ก.ย.64

26 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้างแท่นตัดไฟเบอร์ 6,700.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านทองค าวัสดุก่อสร้าง ร้านทองค าวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ขนาด 14 นิ้ว (ส านักปลัด) เจาะจง 6,700.00 6,700.00 รายเดียว และเห็นว่า 345/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ก.ย.64

27 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง 2,790.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) เคร่ืองส ารองไฟ เจาะจง 2,790.00 2,790.00 รายเดียว และเห็นว่า 346/2564
จ านวน 1 เคร่ือง (กองสาธารณสุข) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64

28 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาแบตเตอร่ จ านวน 3 เคร่ือง 4,950.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 4,950.00 4,950.00 รายเดียว และเห็นว่า 347/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64
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29 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง 18,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

เสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจาะจง 18,000.00 18,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 348/2564
เคร่ืองพิมพ์เลเชอร จ านวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64

30 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้างตู้เชื่อมไฟฟ้า 16,500.00 โดยวิธีเฉพาะ ทองค าวัสดุก่อสร้าง ทองค าวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ขนาด 250 แอมป์ จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 16,500.00 16,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 349/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64

31 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองดูดฝุ่น 9,900.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 9,900.00 9,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 350/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64
32 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงานเคร่ืองเป่าลมเป่าใบไม้ 27,000.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

POLO จ านวน 2 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 27,000.00 27,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 351/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64

33 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานวิทยุส่ือสารชนิดมือถือ 19,600.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านอุตรดิตถ์ส่ือสาร ร้านอุตรดิตถ์ส่ือสาร เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ความถี่ 245 CB 245 จ านวน 4 เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 19,600.00 19,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 352/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64

34 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง 19,900.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

เสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย เจาะจง 19,900.00 19,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 353/2564
แพร่โทรทัศน์ แอล อีดี (LED) แบบ Smart Tv ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64
จ านวน 1 เคร่ือง (กองสาธารณสุข)

35 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7.2 8,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับการจัดต้ังศูนย์ เจาะจง 8,500.00 8,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 354/2564
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64
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(ศพอส) (กองสาธารณสุข)
36 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

โน๊ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง เจาะจง 16,000.00 16,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 355/2564
ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64
ผู้สูงอายุ (ศพอส) (กองสาธารณสุข)

37 ค่าจัดซือครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 8,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาชีวิต เจาะจง 8,000.00 8,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 356/2564
และส่งสริมผู้สูงอายุ (ศพอส) (กองสาธารณสุข) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64

38 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ชนิด 15,500.00 โดยวิธีเฉพาะ T.K.Medical Supplies T.K.Medical Supplies เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
มือหมุน แบบ ก จ านวน 1 เตียง ส าหรับการจัดต้ังศูนย์ เจาะจง 15,500.00 15,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 357/2564
พัฒนาชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64
(กองสาธารณสุข)

39 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,590.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง เจาะจง 21,590.00 21,590.00 รายเดียว และเห็นว่า 358/2564
ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.ย.64

ผู้สูงอายุ (ศพอส) (กองสาธารณสุข)
40 ค่าจัดซ้ือวัสดุดนตรี จ านวน 7 รายการ ส าหรับการจัด 23,318.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศึกษาภัณฑ์ จ ากัด บริษัทศึกษาภัณฑ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เจาะจง 23,318.00 23,318.00 รายเดียว และเห็นว่า 359/2564
(ศพอส) (กองสาธารณสุข) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64

41 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,600.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 2 หลัง ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพ เจาะจง 11,600.00 11,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 360/2564
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย(ุศพอส)กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64
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42 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬาเคร่ืองวิง่ไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม เจาะจง 20,000.00 20,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 361/2564
ผู้สูงอายุ (ศพอส) (กองสาธารณสุข) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64

43 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ตู้ยาสามัญ จ านวน 1 ตู้ 700.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม เจาะจง 700.00 700.00 รายเดียว และเห็นว่า 362/2564
ผู้สูงอายุ (ศพอส) (กองสาธารณสุข) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64

44 ค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา จ านวน 2รายการ 14,010.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ดัมเบล จ านวน 3 ชุด และเปตอง จ านวน 2 ชุด เจาะจง 14,010.00 14,010.00 รายเดียว และเห็นว่า 363/2564
ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64

ผู้สูงอายุ (ศพอส) (กองสาธารณสุข)
45 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 24,250.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว เจาะจง 24,250.00 24,250.00 รายเดียว และเห็นว่า 364/2564
2.ชั้นเหล็กวางหนังสือ จ านวน 1 ตัว ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64
3.โต๊ะขาพับ จ านวน 5 ตัว
4.ตู้เหล็กบานเล่ือน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 หลัง
5.โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก จ านวน 1 ชุด
ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
ผู้สูงอายุ (ศพอส) (กองสาธารณสุข)

46 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง 19,700.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ส าหรับการจัดต้ังศูนย์ เจาะจง 19,700.00 19,700.00 รายเดียว และเห็นว่า 365/2564
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64

(กองสาธารณสุข)
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47 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน 4,990.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
น้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนา เจาะจง 4,990.00 4,990.00 รายเดียว และเห็นว่า 366/2564
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอาย(ุศพอส)กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64

48 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ านวน 3รายการ 17,900.00 โดยวิธีเฉพาะ T.K.Medical Supplies T.K.Medical Supplies เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
1.เคร่ืองวัดความดันโลหิตสูง จ านวน 2 เคร่ือง เจาะจง 17,900.00 17,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 367/2564
2.เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบขาต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64
3.เคร่ืองชั่นน้ าหนักดิจิตอลแบบต้ังพืน้ 300 kg
จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส)(กองสาธารณสุข)

49 ค่าจ้างเหมาบริการเข้าเล่มประกอบการของบรรจุ 525.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 525.00 525.00 รายเดียว และเห็นว่า 368/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64
50 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงานสว่านกระแทก ขนาด 16 มม. 4,950.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1เคร่ือง (ส านักปลัด) เจาะจง 4,950.00 4,950.00 รายเดียว และเห็นว่า 369/2564
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 22 ก.ย.64

51 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ าไฟฟ้า 3,252.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด บ.ไทยมาร์ทโมบาย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพ เจาะจง 3,252.00 3,252.00 รายเดียว และเห็นว่า 370/2564
ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส) (กองสาธารณสุข) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 23 ก.ย.64

52 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิเตอร์เคร่ืองพิมพ์ 1,450.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจี ซัพพอร์ท ร้านซีจี ซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ยี่ห้อ Brother HLL 2370 (ส านักปลัด) เจาะจง 1,450.00 1,450.00 รายเดียว และเห็นว่า 371/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 23 ก.ย.64
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53 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผลแพร่จอรับภาพชนิด 24,300.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้าน พ.ีเอส.เซอร์วิส ร้าน พ.ีเอส.เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
มอเตอร์ไฟฟ้า (ส านักปลัด) เจาะจง 24,300.00 24,300.00 รายเดียว และเห็นว่า 372/2564

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ก.ย.64
54 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงานบล็อกลมกระแทกชนิดแกน 34,000.00 โดยวิธีเฉพาะ จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม จิรกาญจน์ ช๊อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

เพลา ขนาด 1 นิ้ว แบบด้ามปืน จ านวน 1 เคร่ือง เจาะจง 34,000.00 34,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 373/2564
(ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 ก.ย.64


