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1 ค่าจ้างเหมาบริการ,ยามรักษาความปลอดภัย ต้ังแต่ 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายมั่ง  ทะพรม นายมั่ง   ทะพรม เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
วันที ่1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65  (ส านักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 1/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64
2 ค่าจ้างเหมาบริการ,แม่บ้าน ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางมาลัย  ทะพรม นางมาลัย  ทะพรม เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี

30 ก.ย.65 (ส านักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 2/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

3 ค่าจ้างเหมาบริการ,เจ้าหน้าทีดั่บเพลิง ต้ังแต่วันที ่ 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายจ าเนียร  ใจปินตา นายจ าเนียร  ใจปินตา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 (ส านักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 3/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64
4 ค่าจ้างเหมาบริการ,เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล ต้ังแต่ 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.แพรไพลิน  เขียวแก้ว น.ส.แพรไพลิน  เขียวแก้ว เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 (ส านักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 4/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

5 ค่าจ้างเหมาบริการ,คนงานปฏิบัติงานสุขาบาลอนามัย 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายณัฐวุฒิ  สายเปีย นายณัฐวุฒิ  สายเปีย เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,5/2565
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

6 ค่าจ้างเหมาบริการ,คนงานปฏิบัติงานรักษาความ 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายฉลองชัย   นันชม นาฉลองชัย   นันชม เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี

สะอาด ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 6/2565
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

7 ค่าจ้างเหมาบริการ,พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายมานพ   อินตา นายมานพ   อินตา เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 (กองช่าง) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,7/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2564                              แบบ สขร.1
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8 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.อรทัย  พรมรังสี น.ส.อรทัย  พรมรังสี เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 (กองช่าง) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,8/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64
9 ค่าจ้างเหม่าบริการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีช่่างโยธา ต้ังแต่ 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายพงศกร อินทรค าแก้ว นายพงศกร อินทรค าแก้ว เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

วันที ่1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 (กองช่าง) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,9/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

10 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางนฤมล  กรรณิการ์ นางนฤมล  กรรณิการ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง     ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ต าบลจริม ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,10/2565
(กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

11 ค่าจ้างเหมาบริการ,คนงานปฏิบัติงานภารโรง โรงเรียน 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายกิตติภพ  หล้าต๊ิบ นายกิตติภพ  หล้าต๊ิบ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
อนุบาลเทศบาลต าบลจริม ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,11/2565
30 ก.ย.65 (กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

12 ค่าจ้างเหมาบริการ,แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ดรุณี  มูลสองแคว น.ส.ดรุณี  มูลสองแคว เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ต าบลจริม ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,12/2565
(กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

13 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียน 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ชฎาภรณ์ วงษ์พาดกลางน.ส.ชฏาภรณ์ วงษ์พาดกลาง เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
อนุบาลเทศบาลต าบลจริม ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค. 64 ถึง เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,13/2565
30 ก.ย.65 (กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

14 ค่าจ้างเหมาบริการ,ผู้ช่วยครู(ภาษาจีน) โรงเรียน 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.อาธัญญา ใจปินตา น.ส.อาธัญญา  ใจปินตา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
อนุบาลเทศบาลต าบลจริม ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,14/2565
30 ก.ย.65 (กองการศึกษา) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64



ล าดับ
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

15 ค่าจ้างเหมาบริการ,เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลโครงการ 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายวรวิช  อินฮุย นายวรวิช  อินฮุย เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
แผนทีภ่าษีและทรัพย์สิน ต้ังแต่วันที ่1 ต.ค.64 ถึง เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,15/2565
30 ก.ย.65 (กองคลัง) ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ต้ังแต่วันที่ 5,000.00 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า,สกสค องค์การค้า,สกสค เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 (ส านักปลัด) เจาะจง 5,000.00 5,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,16/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ต้ังแต่วันที่ 30,000.00 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า,สกสค องค์การค้า,สกสค เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 (กองช่าง) เจาะจง 30,000.00 30,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,17/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ต้ังแต่วันที่ 3,000.00 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า,สกสค องค์การค้า,สกสค เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 (กองการศึกษา) เจาะจง 3,000.00 3,000.00 รายเดียว และเห็นว่า ,18/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลงท่ี 1 ต.ค.64
19 ค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ต้ังแต่วันที่ 12,900.00 โดยวิธีเฉพาะ องค์การค้า ,สกสค องค์การค้า,สกสค เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 12,900.00 12,900.00 รายเดียว และเห็นว่า ,19/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64

20 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต Wificity จ านวน 14 จุด 84,000.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
(ส านักปลัด)  จ านวน 12 เดือน เจาะจง 84,000.00 84,000.00 รายเดียว และเห็นว่า 20/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64
21 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตส านักงาน จ านวน 4 จุด 33,255.60 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

(ส านักปลัด)  จ านวน 12 เดือน เจาะจง 33,255.60 33,255.60 รายเดียว และเห็นว่า ,21/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ต.ค.64
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22 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 2,450.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านซีจี ซัพพอร์ท ร้านซีจี ซัพพอร์ท เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 2,450.00 2,450.00 รายเดียว และเห็นว่า ,22/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 14 ต.ค.64
23 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 570.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

พระบาทสมเด็จฯ จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 570.00 570.00 รายเดียว และเห็นว่า ,23/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ต.ค.64

24 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน 1,455.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี
ผู้สูงอายุ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 1,455.00 1,455.00 รายเดียว และเห็นว่า ,24/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ต.ค.64

25 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนด าเนินงาน 2,107.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 49 เล่ม (ส านักปลัด) เจาะจง 2,107.00 2,107.00 รายเดียว และเห็นว่า ,25/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ต.ค.64

26 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลกิจกรรมรักต้นไม้ 325.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล ร้านครูต๋อยป้ายไวนิล เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

จ านวน 1 ป้าย (ส านักปลัด) เจาะจง 325.00 325.00 รายเดียว และเห็นว่า ,26/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ต.ค.64

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,640.00 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม 999 บริษัทศารภัทรโฮม 999 เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี
(ส านักปลัด) เจาะจง 3,640.00 3,640.00 รายเดียว และเห็นว่า ,27/2565

ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 20 ต.ค.64
28 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข 2,880.00 โดยวิธีเฉพาะ นายอนุชา  ท ามา นายอนุชา  ท ามา เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งจา้งเลขท่ี

ทะเบียน 7125 อต. จ านวน 6 รายการ (ส านักปลัด) เจาะจง 2,880.00 2,880.00 รายเดียว และเห็นว่า ,28/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี  25 ต.ค.64



ล าดับ
  วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

29 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที ่2/2564 1,073,852.96 โดยวิธีเฉพาะ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นผู้เสนอราคาเพียง ใบสั่งซ้ือเลขท่ี

เดือนพฤศจิกายน 2564 (กองการศึกษา) เจาะจง 1,073,852.96 1,073,852.96 รายเดียว และเห็นว่า ,29/2565
ราคาทีเ่สนอเหมาะสม ลวท่ี 29 ต.ค.64

30 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองผลิตน้ าประปาทีม่ีถาดเติม 890,000.00 โดยวิธีคัดเลือก บริษัท เรนิตา อินโนโวชั่น บริษัท พีซี โอ.เอ.เทคโนโลยี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
อากาศแบบน้ าหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง จ ากัด จ ากัด
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร 890,000.00 889,500.00
(นวัตกรรม 01020005) ต าบลจริม บ้านปากดง หมู่ที1่ บริษัท พีซี โอ.เอ.เทคโนโลยี

จ ากัด
889,500.00

31 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองผลิตน้ าประปาทีม่ีถาดเติม 890,000.00 โดยวิธีคัดเลือก บริษัท เรนิตา อินโนโวชั่น บริษัท พีซี โอ.เอ.เทคโนโลยี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
อากาศแบบน้ าหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง จ ากัด จ ากัด
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร 890,000.00 889,500.00
(นวัตกรรม 01020005) ต าบลจริม บ้านท่าวังโปร่ง บริษัท พีซี โอ.เอ.เทคโนโลยี
หมู่ที ่2 จ ากัด

889,500.00
32 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองผลิตน้ าประปาทีม่ีถาดเติม 890,000.00 โดยวิธีคัดเลือก บริษัท เรนิตา อินโนโวชั่น บริษัท พีซี โอ.เอ.เทคโนโลยี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

อากาศแบบน้ าหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง จ ากัด จ ากัด
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร 890,000.00 889,500.00
(นวัตกรรม 01020005) ต าบลจริม บ้านท่าใหม่ บริษัท พีซี โอ.เอ.เทคโนโลยี
หมู่ที ่13 จ ากัด

889,500.00

   สญัญาซ้ือขาย
เลขท่ี  1/2565  
ลว 12 ต.ค.64

   สญัญาซ้ือขาย
เลขท่ี  2/2565  
ลว 12 ต.ค.64

   สญัญาซ้ือขาย
เลขท่ี  3/2565  
ลว 12 ต.ค.64










































