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ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 1 รายการ 150.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม999 บริษัท ศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง 150.00 150.00 รายเดียว และเห็นว่า 121/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 เม.ย.65

2 ค่าจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 16,700.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองการศึกษา) เจาะจง 16,700.00 16,700.00 รายเดียว และเห็นว่า 122/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 เม.ย.65

3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 1,600.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจี ซัพพอร์ท ร้านซีจี ซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
466-56-0029 จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 1,600.00 1,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 123/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 เม.ย.65

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 11 รายการ 8,750.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองช่าง) เจาะจง 8,750.00 8,750.00 รายเดียว และเห็นว่า 124/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 4 เม.ย.65
5 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 12,840.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเคดี ร้านเคดี เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 12,840.00 12,840.00 รายเดียว และเห็นว่า 125/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 4 เม.ย.65

6 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 28,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองคลัง) เจาะจง 28,000.00 28,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 126/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 เม.ย.65
7 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 3,450.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ซ็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ ซ็อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 3,450.00 3,450.00 รายเดียว และเห็นว่า 127/2565

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน  2565                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์
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ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 เม.ย.65

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 4,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม999 บริษัท ศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 4,000.00 4,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 128/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 เม.ย.65
9 ค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฯลฯ 56,100.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านเอส.ซี โปรดักส์ ร้านเอส.ซี โปรดักส์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ่ือเลขท่ี

จ านวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 56,100.00 56,100.00 รายเดียว และเห็นว่า 129/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 เม.ย.65

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพือ่ปรับสภาพแวดล้อมฯลฯ 21,400.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม999 บริษัท ศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
จ านวน 10 รายการ รายนายด้วง  รินหิน เจาะจง 21,400.00 21,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 130/2565
(ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 เม.ย.65

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯลฯ 21,400.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม999 บริษัท ศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
ราย นางมาลี  โนจักร์ จ านวน 11 รายการ เจาะจง 21,400.00 21,400.00 รายเดียว และเห็นว่า 131/2565
(ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 7 เม.ย.65

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ (ส านักปลัด) 7,980.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม999 บริษัท ศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

เจาะจง 7,980.00 7,980.00 รายเดียว และเห็นว่า 132/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 8 เม.ย.65

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  จ านวน 19 รายการ 28,955.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม999 บริษัท ศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 28,955.00 28,955.00 รายเดียว และเห็นว่า 133/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 8 เม.ย.65

14 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 30,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยมาร์ทวีดีโอ บริษัทไทยมาร์ทวีดีโอ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองการศึกษา) เจาะจง 30,000.00 30,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 134/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 เม.ย.65
15 ค่าจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,100.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจี ซัพพอร์ท ร้านซีจี ซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
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จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 3,100.00 3,100.00 รายเดียว และเห็นว่า 135/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 เม.ย.65

16 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยมาร์ทวีดีโอ บริษัทไทยมาร์ทวีดีโอ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 1 เคร่ือง (กองการศึกษา) เจาะจง 2,500.00 2,500.00 รายเดียว และเห็นว่า 136/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 เม.ย.65

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 9 รายการ 2,310.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัท ศารภัทรโฮม999 บริษัท ศารภัทรโฮม999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 2,310.00 2,310.00 รายเดียว และเห็นว่า 138/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 เม.ย.65
18 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน 5,340.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

บต 74 อต. จ านวน 5 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 5,340.00 5,340.00 รายเดียว และเห็นว่า 139/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 18 เม.ย.65

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 8,015.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 8,015.00 8,015.00 รายเดียว และเห็นว่า 140/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 19 เม.ย.65

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 4,927.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองการศึกษา) เจาะจง 4,927.00 4,927.00 รายเดียว และเห็นว่า 141/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 19 เม.ย.65

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุโครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ 12,350.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ซ็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ ซ็อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 12,350.00 12,350.00 รายเดียว และเห็นว่า 142/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 19 เม.ย.65

22 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 8,900.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยมาร์ทวีดีโอ บริษัทไทยมาร์ทวีดีโอ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

จ านวน 1 เคร่ือง (กองการศึกษา) เจาะจง 8,900.00 8,900.00 รายเดียว และเห็นว่า 143/2565
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ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 19 เม.ย.65
23 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 47,100.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 47,100.00 47,100.00 รายเดียว และเห็นว่า 144/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 25 เม.ย.65

24 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 17,668.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน์ ซ็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน์ ซ็อปปิง้โฮม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
กฏหมายจราจรและการลดอุบัติเหตุ เจาะจง 17,668.00 17,668.00 รายเดียว และเห็นว่า 145/2565
จ านวน 5 รายการ (ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 26 เม.ย.65

25 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเชอร์หรือ LED สี ชนิด 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทไทยมาร์ทโมบาย บริษัทไทยมาร์ทโมบาย เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
Net Work แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 146/2565
(กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 26 เม.ย.65

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 27,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านพีเอสเชอร์วิส ร้านพีเอสเชอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

TOSHIBA (ส านักปลัด) เจาะจง 27,000.00 27,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 147/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 เม.ย.65

27 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ข้อความ 300 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
NoGiftPoliay ไม่รับไม่ให้ จ านวน 1 รายการ เจาะจง 300.00 300.00 รายเดียว และเห็นว่า 148/2565
(ส านักปลัด) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 27 เม.ย.65

28 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 40,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ชนิสรา มณีรัตน์ น.ส.ชนิสรา มณีรัตน์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ต าบลจริม ต้ังแต่วันที ่2 พ.ค.65 ถึง วันที ่30 ก.ย.65 เจาะจง 40,000.00 40,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 149/2565
(กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 29 เม.ย.65

29 ค่าจัดซ้ือชุดตรวจเชื้อโควิด 19 จ านวน 320 ชุด 25,600.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้าน T.K.Medical Supplies ร้าน T.K.Medical Supplies เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(กองสาธารณสุข) เจาะจง 25,600.00 25,600.00 รายเดียว และเห็นว่า 150/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 29 เม.ย.65


