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1 ค่าจ้างดหมาบริการ,ยามรักษาความปลอดภยั 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นายมั่ง   ทะพรม นายมั่ง  ทะพรม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 001/2566
(ส านักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

2 ค่าจ้างเหมาบริการ,แม่บ้าน ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นางมาลัย  ทะพรม นางมาลัย  ทะพรม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 (ส านักปลัด) เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 002/2566

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65
3 ค่าจ้างเหมาบริการ,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ต้ังแต่วนัที่ 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นายจ าเนียร  ใจปินตา นายจ าเนียร  ใจปินตา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 (ส านักปลัด) เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 003/2566
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

4 ค่าจ้างเหมาบริการ, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.แพรไพลิน  เขียวแก้ว น.ส.แพรไพลิน  เขียวแก้ว เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 004/2566
(ส านักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

5 ค่าจ้างเหมาบริการ, คนงานปฏบิัติงานรักษาความ 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นายฉลองชัย  นันชม นายฉลองชัย   นันชม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
สะอาด ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 005/2566
(กองสาธารณสุข) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

6 ค่าจ้างเหมาบริการ, คนงานปฏบิัติงานป้องกันและ 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.วมิลสิริ  วนัอาจ น.ส.วมิลสิริ  วนัอาจ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ควบคุมโรคติดต่อ ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 006/2566
30 ธ.ค.65 (กองสาธารณสุข) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

7 ค่าจ้างเหมาบริการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตาม 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นายวรวชิ  อินฮุย นายวรวชิ  อินฮุย เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 007/2566

                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2565                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจรมิ  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
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ต้ังแตวนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 (กองคลัง ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

8 ค่าจ้างเหมาบริการ,คนงานปฏบิัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้า 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.ณปภชั  มูลสองแคว น.ส.ณปภชั  มูลสองแคว เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ท่ีบันทึกชข้อมูล ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 008/2566
30 ธ.ค.65 (กองคลัง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

9 ค่าจ้างเหมาบริการ,พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นายมานพ  อินตา นายมานพ  อินตา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 009/2566
(กองช่าง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

10 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.อรทัย  พรมรังษี น.ส.อรทัย  พรมรังษี เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 010/2566
(กองช่าง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

11 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นายพงศกร  อินทรค าแก้ว นายพงศกร  อินทรค าแก้ว เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 011/2566

(กองช่าง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

12 ค่าจ้างเหมาบริการ, ผู้ช่วยครูโรงเรียยนอนุบาล 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นางนฤมล  กรรณิการ์ นางนฤมล  กรรณิการ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

เทศบาลต าบลจริม ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 012/2566
30 ธ.ค.65 (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

13 ค่าจ้างเหมาบริการ, แม่บ้านโรงเรียนอนุบาล 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.ดรุณี  มูลสองแคว น.ส.ดรุณี  มูลสองแคว เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

เทศบาลต าบลจริม ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 013/2566
30 ธ.ค.65 (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

14 ค่าจ้างเหมาบริการ, ผู้ช่วยครู(ภาษาอังกฤษ) 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.ชฎาภรณ์  วงษ์พาดกลาง น.ส.ชฎาภรณ์  วงษ์พาดกลาง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจริม ต้ังแต่วนัที่ 3 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 014/2566
ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65
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15 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยครู (ภาษาจีน) โรงเรียน 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.อาธญัญา  ใจปินตา น.ส.อาธญัญา  ใจปินตา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

อนุบาลเทศบาลต าบลจริม ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 015/2566
ถึง 30 ธ.ค.65 (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

16 ค่าจ้างเหมาบริการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.จีรวรรณ  จันต๊ะ น.ส.จีรวรรณ  จันต๊ะ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 30 ธ.ค.65 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 016/2566
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

17 ค่าจ้างเหมาบริการ,ปฏบิัติงานธรุการ โรงเรียน 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.ชนิสรา  มณีรัตน์ น.ส.ชนิสรา  มณีรัตน์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

อนุบาลเทศบาลต าบลจริม ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 เจาะจง 24,000.00 24,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 017/2566
ถึง 30 ธ.ค.65 (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

18 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอ ปฏบิัติหน้าที่ธรุการ ตาม 10,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.ดวงใจ  ปานทอง น.ส.ดวงใจ  ปานทอง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน เจาะจง 10,000.00 10,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 018/2566
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65
ท้องถิน่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565

19 ค่าจัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00 โดยวธิเีฉพาะ องค์การค้า (สกสค) องค์การค้า (สกสค) เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึงวนัที่ 30 ก.ย.66 เจาะจง 5,000.00 5,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 019/2566
(ส านักปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

21 ค่าจัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00 โดยวธิเีฉพาะ องค์การค้า (สกสค) องค์การค้า (สกสค) เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึงวนัที่ 30 ก.ย.66 เจาะจง 30,000.00 30,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 021/2566
(กองช่าง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

22 ค่าจัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000.00 โดยวธิเีฉพาะ องค์การค้า (สกสค) องค์การค้า (สกสค) เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึงวนัที่ 30 ก.ย.66 เจาะจง 4,000.00 4,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 022/2566
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(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

23 ค่าจัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,800.00 โดยวธิเีฉพาะ องค์การค้า (สกสค) องค์การค้า (สกสค) เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึงวนัที่ 30 ก.ย.66 เจาะจง 12,800.00 12,800.00 รายเดียว และเห็นวา่ 023/2566
(กองสาธารณสุข) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

24 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย จ านวน 14 จุด 125,832.00 โดยวธิเีฉพาะ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(ส านักปลัด) เจาะจง จ ากัด จ ากัด รายเดียว และเห็นวา่ 024/2566
125,832.00 125,832.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต..ค.65

25 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง wificity 166,920.00 โดยวธิเีฉพาะ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง จ ากัด จ ากัด รายเดียว และเห็นวา่ 025/2566
166,920.00 166,920.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

26 ค่าเช่าจอแสดงผลขนาด 75 นิ้ว จ านวน 1 รายการ 128,400.00 โดยวธิเีฉพาะ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

เจาะจง 128,400.00 128,400.00 รายเดียว และเห็นวา่ 026/2566
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

27 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก 48,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นางอัมพร  กันใจสอน นางอัมพร กันใจสอน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

เล็กบ้านท่าใหม่ ต้ังแต่วนัที่ 3 ต.ค.65 ถึง วนัที่ 31 เจาะจง 48,000.00 48,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 027/2566

ม.ีค.66 (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

28 ค่าจ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 39,808.00 โดยวธิเีฉพาะ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

พร้อมอุปกรณ์ปลายทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เจาะจง จ ากัด จ ากัด รายเดียว และเห็นวา่ 028/2566
ต าบลจริม (กองการศึกษา) 39,808.00 39,808.00 ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 3 ต.ค.65

29 ค่าจ้างเหมาจัดหาวตัถุดิบส าหรับการแข่งขันท า 2,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.จ าลอง มูลสองแคว น.ส.จ าลอง  มูลสองแคว เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

อาหาร (งานสืบสานงานประเพณีวฒันธรรมและของ เจาะจง 2,000.00 2,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 029/2566
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ดีอ าเภอท่าปลา) จ านวน 1 รายการ(กองการศึกษา ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 5 ต.ค.65

30 ค่าจ้างเหมาจัดท าซุ้มวฒันธรรม (งานสืบสานงาน 30,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นายโก  จักขัด นายโก  จักขัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ประเพณีวฒันธรรมและของดีอ าเภอท่าปลา) เจาะจง 30,000.00 30,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 030/2566
จ านวน 1 รายการ (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 5 ต.ค.65

31 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ 25,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.พยอม   ปินเตป น.ส.พยอม   ปินเตป เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ร่วมเดินขบวน (งานสืบสานงานประเพณีวฒันธรรม เจาะจง 25,000.00 25,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 031/2566
และของดีอ าเภอท่าปลา) จ านวน 1 รายการ (กศ) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ต.ค.65

32 ค่าจ้างเหมาจัดท าขบวน (งานสืบสานงานประเพณี 43,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นางศรีไพร  แก้วเงิน นางศรีไพร  แก้วเงิน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

วฒันธรรมและของดีอ าเภอท่าปลา) เจาะจง 43,000.00 43,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 032/2566
จ านวน 1 รายการ (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 6 ต.ค.65

33 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ส าหรับโครงการสืบสาน 4,500.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.ภทัรภรณ์  มีพิน น.ส.ภทัรภรณ์  มีพิน เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

งานตานก๋วยสลาก จ านวน 1 รายการ เจาะจง 4,500.00 4,500.00 รายเดียว และเห็นวา่ 033/2566
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ต.ค.65

34 ค่าจ้างเหมาบริการ,ตกแต่งรถขบวนแห่ก๋วยสลาก 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะ นายโก  จักขัด นายโก  จักขัด เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ใหญ่ ส าหรับโครงการสืบสานงานประเพณี เจาะจง 6,000.00 6,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 034/2566
วฒันธรรมท้องถิน่ จ านวน 1 รายการ 
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ต.ค.65

35 ค่าจ้างเหมาบริการ,ตกแต่งจัดสถานที่ส าหรับ 8,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.อธชิา  จันทร์โสดา น.ส.อธชิา  จันทร์โสดา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

โครงการสืบสานงานประเพณีวฒันธรรมท้องถิน่ เจาะจง 8,000.00 8,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 035/2566
จ านวน 1 รายการ (กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ต.ค.65

36 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส าหรับโครงการสืบสานงาน 850.00 โดยวธิเีฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ตานก๋วยสลาก จ านวน 4 รายการ เจาะจง 850.00 850.00 รายเดียว และเห็นวา่ 036/2566
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(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 12 ต.ค.65

37 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าอ่างห้วยรก 101,000.00 โดยวธิเีฉพาะ น.ส.พฤกษณา  แตงนิ่ม น.ส.พฤกษณา  แตงนิ่ม เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ช้าง หมู่ที่ 6 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา (งบกลาง) เจาะจง 101,000.00 101,000.00 รายเดียว และเห็นวา่ 038/2566
จังหวดัอุตรดิตถ์ จ านวน 1 รายการ (กองช่าง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 28 ต.ค.65


