
ลําดับที                                    งานจัดซือจัดจ้าง   วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาทเีสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

1 คาจางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายมั่ง  ทะพรม นายมั่ง  ทะพรม เปนผูเสนอราคาเพียง
63 ถึง 30 ก.ย.64 (สํานักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

2 คาจางเหมาบริการแมบาน ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย.64 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นางมาลัย   ทะพรม นางมาลัย  ทะพรม เปนผูเสนอราคาเพียง
(สํานักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

3 คาจางเหมาบริการคนตกแตงสวน ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายสํารวย  คําลื้อ นายสํารวย  คําลื้อ เปนผูเสนอราคาเพียง
ก.ย.64 (สํานักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

4 คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ดับเพลงิ ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายอดิศักดิ์   รัสสุ นายอดิศักดิ์  รัสสุ เปนผูเสนอราคาเพียง

30 ก.ย.64 (สํานักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

5 คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ดับเพลงิ ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายจําเนียร   ใจปนตา นายจําเนียร   ใจปนตา เปนผูเสนอราคาเพียง

30 ก.ย.64 (สํานักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

6 คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายภัทรเวช  ชมภูนอย นายภัทรเวช  ชมภูนอย เปนผูเสนอราคาเพียง

1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 (สํานักปลัด) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

7 คาจางเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานงานรักษาความสะอาด 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายสี  เชียงรส นายสี  เชียงรส เปนผูเสนอราคาเพียง
ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

8 คาจางเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานงานปองกันและควบคุมโรค 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.พรมภา  ตี๋จอย น.ส.พรมภา ตี๋จอย เปนผูเสนอราคาเพียง

ติดตอ ตั้งแตวันที่ ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 (กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

สญัญาจา้ง

เลขที005/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที006/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที007/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที008/2564

 ลว 1ต.ค.63

                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  2563                                แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลตําบลจริม  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ

สญัญาจา้ง

เลขที001/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที002/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที003/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที004/2564

 ลว 1ต.ค.63



ลําดับที                                    งานจัดซือจัดจ้าง   วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาทเีสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

ราคาที่เสนอเหมาะสม  ลว 1ต.ค.63



ลําดับที                                    งานจัดซือจัดจ้าง   วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาทเีสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

9 คาจางเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานงานสุขาภิบาลอนามัย 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายณัฐวุฒิ  สายเปย นายณัฐวุฒิ  สายเปย เปนผูเสนอราคาเพียง

สิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

(กองสาธารณสุขฯ)

10 คาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่ชางสํารวจ ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายณัฐกรณ  มะโนขาว นายณัฐกรณ  มะโนขาว เปนผูเสนอราคาเพียง

63 ถึง 30 ก.ย.64 (กองชาง) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

11 คาจางเหมาบริการ ผูชวยเจาหนาที่ชางไฟฟา ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายภูมินทร  ถาติ๊บ นายภูมินทร  ถาติ๊บ เปนผูเสนอราคาเพียง

63 ถึง 30 ก.ย.64 (กองชาง) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

12 คาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่ชางซอมระบบประปา 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายอภิชาติ  ติงปน นายอภิชาติ  ติงปน เปนผูเสนอราคาเพียง

ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 (กองชาง) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

13 คาจางเหมาบริการผูชวยชางโยธา ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายอนุชาติ  รินวงษ นายอนุชาติ  รินวงษ เปนผูเสนอราคาเพียง

30 ก.ย.64 (กองชาง) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

14 คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา ตั้งแตวันที่ 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ นายมานพ  อินตา นายมานพ  อินตา เปนผูเสนอราคาเพียง

1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 (กองชาง) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

15 คาจางเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานธุรการ ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ณัฐชุดา  ฝปากเพราะ น.ส.ณัฐชุดา  ฝปากเพราะ เปนผูเสนอราคาเพียง
ถึง 30 ก.ย.64 (กองการศึกษา) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

16 คาจางเหมาบริการผูชวยครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลจริม 96,000.00 โดยวีธีเฉพาะ น.ส.พัชรวรรณ  เพชรสุวรรณส.พัชรวรรณ  เพชรสุวรรณเปนผูเสนอราคาเพียง

ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 (กองการศึกษา) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที011/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที012/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที013/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที014/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที015/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที016/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที009/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที010/2564

 ลว 1ต.ค.63



ลําดับที                                    งานจัดซือจัดจ้าง   วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาทเีสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

17 คาจางเหมาบริการผูชวยครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลจริม 96,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นางนฤมล  กรรณิการ นางนฤมล  กรรณิการ เปนผูเสนอราคาเพียง
ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 (กองการศึกษา) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

18 คาจางเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานภารโรงโรงเรียนอนุบาล 96,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นายกิตติภพ  หลาติ๊บ นายกิตติภพ  หลาติ๊บ เปนผูเสนอราคาเพียง
เทศบาลตําบลจริม ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม

19 คาจางเหมาบริการคนงานประจําสนามกีฬา ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 96,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นายเศรษฐลัทธิ  รอดสุทธิ นายเศรษฐลัทธิ  รอดสุทธิ เปนผูเสนอราคาเพียง
ถึง 30 ก.ย.64 (กองการศึกษา) เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

20 คาจางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูลโครงการแผนที่ภาษี 96,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นายวรวิช  อินฮุย นายวรวิช  อินฮุย เปนผูเสนอราคาเพียง

และทรัพยสิน ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 เจาะจง 96,000.00 96,000.00 รายเดียว และเห็นวา
(กองคลัง) ราคาที่เสนอเหมาะสม

21 คาจัดซื้อวัสดุสาํนักงาน (น้ําดื่ม) ศูนยเด็กเล็ก 6 ศูนยและ 444.00 โดยวีธีเฉพาะ น้ําดื่มตราจริมทิพย น้ําดื่มตราจริมทิพย เปนผูเสนอราคาเพียง
รร.อนุบาลเทศบาลตําบลจริม ประจําเดือน ต.ค.63 เจาะจง 444.00 444.00 รายเดียว และเห็นวา
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม

22 คาจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน ต.ค.63 932.22 โดยวีธีเฉพาะ องคการคา สกสค. องคการคา สกสค. เปนผูเสนอราคาเพียง
(กองสาธารณสุขฯ) เจาะจง 12,900.00 12,900.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

23 คาเชาสัญญาอินเตอรเน็ต wifi city จํานวน 14 จุด 84,000.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัททีโอที จํากัด บริษัททีโอที จํากัด เปนผูเสนอราคาเพียง
(สํานักปลัด) เจาะจง 84,000.00 84,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

24 คาเชาสัญญาอินเตอรเน็ตสาํนักงาน (สํานักปลัด) 34,539.60 โดยวีธีเฉพาะ บริษัททีโอที จํากัด บริษัททีโอที จํากัด เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 34,539.60 34,539.60 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

25 คาจางเหมาเครื่องเสียง (ประเพณีตานกวยสลาก) 4,500.00 โดยวีธีเฉพาะ นางภัทราภรณ  มีพิน นางภัทราภรณ  มีพิน เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 4,500.00 4,500.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที025/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที026/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที027/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที029/2564

 ลว 15ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที020/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที021/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที017/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที018/2564

 ลว 1ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที019/2564

 ลว 1ต.ค.63



ลําดับที                                    งานจัดซือจัดจ้าง   วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาทเีสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

26 คาจัดช้ือวัสดุอุปกรณ (ประเพณีตานกวยสลาก) 1,415.00 โดยวีธีเฉพาะ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญาหจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญาเปนผูเสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 1,415.00 1,415.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที030/2564

 ลว 15ต.ค.63



ลําดับที                                    งานจัดซือจัดจ้าง   วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)

วิธีซือ / จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาทเีสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการ

จดัซือหรือจา้ง

27 คาจางเหมาตกแตงสถานที่(ประเพณีตานกวยสลาก) 8,000.00 โดยวีธีเฉพาะ น.ส.อธิชา  จันทรโสดา น.ส.อธิชา  จันทรโสดา เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 8,000.00 8,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

28 คาจางเหมาตกแตงรถขบวนแหกวยสลากประเพณีตานกวยสลาก 5,000.00 โดยวีธีเฉพาะ นายโก  จักรขัด นายโก  จักรขัด เปนผูเสนอราคาเพียง

(กองการศึกษา) เจาะจง 5,000.00 5,000.00 รายเดียว และเห็นวา

ราคาที่เสนอเหมาะสม

29 คาจัดซื้อปุยสูตร 46-0-0 จํานวน 2 กระสอบ (สํานักปลัด) 1,360.00 โดยวีธีเฉพาะ บริษัทศารภัทรโฮม จํากัด บริษัทศารภัทรโฮม จํากัด เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,360.00 1,360.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

30 คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (กองชาง) 88,810.00 โดยวีธีเฉพาะ เขื่อนสริิกิต เขื่อนสริิกิต เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 88,810.00 88,810.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

31 คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (สํานักปลัด) 246,100.00 โดยวีธีเฉพาะ เขื่อนสริิกิต เขื่อนสริิกิต เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 246,100.00 246,100.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

32 คาจางเหมาบริการถายเอกสารพรอมเขาเลม (สํานักปลัด) 1,380.00 โดยวีธีเฉพาะ รานภรณซีร็อกซ รานภรณซีร็อกซ เปนผูเสนอราคาเพียง

เจาะจง 1,380.00 1,380.00 รายเดียว และเห็นวา
ราคาที่เสนอเหมาะสม

สญัญาจา้ง

เลขที038/2564

 ลว 19ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที032/2564

 ลว 15ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที035/2564

 ลว 19ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที036/2564

 ลว 19ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที037/2564

 ลว 19ต.ค.63

สญัญาจา้ง

เลขที031/2564

 ลว 15ต.ค.63


