
วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ เหตุผลที่ เลขทีแ่ละวันที่
หรือจา้ง (บาท) และราคาทีเ่สนอ คัดเลือกและราคา คัดเลือก ของสัญญาหรือ
(บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งท าป้ายประช่สัมพนัธ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร 2,000.00      2,000.00       เฉพาะเจาะจง เจ อาร์ โฆษณา 2,000.00          ราคาต่ าสุด 156/2564 5ม.ค.2564
2 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,360.00      1,360.00       เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงการไฟฟา้ 1,360.00          ราคาต่ าสุด 097/2564 13ม.ค.2564
3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,986.00      2,986.00       เฉพาะเจาะจง โชคน าชัย 2,986.00          ราคาต่ าสุด 098/2564 13ม.ค.2564
4 จา้งต่ออายเุว็บไซต์ ทต เวียงเทิง 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง เชียงรายอินเตอร์ซอฟต์ 4,000.00          ราคาต่ าสุด 159/2564 13ม.ค.2564
5 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (สถานีขนส่ง) 4,800.00      4,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.อนันต์วัฒนา2018 จก. 4,800.00          ราคาต่ าสุด 104/2564 20ม.ค.2564
6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (สถานีขนส่ง) 1,130.00     1,130.00      เฉพาะเจาะจง บ.อนันต์วัฒนา2018 จก. 1,130.00         ราคาต่ าสุด 109/2564 21ม.ค.2564

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(กรวยกระดาษ) 2,250.00     2,250.00      เฉพาะเจาะจง โชคน าชัย 2,250.00         ราคาต่ าสุด 120/2564 26ม.ค.2564

8
จ้างซิอมแซมประตูอาคารส านักงาน ทต.
เวียงเทิง 6,200.00     6,200.00      เฉพาะเจาะจง นายนิคม เรือนสอน 6,200.00         ราคาต่ าสุด 177/2564 26ม.ค.2564

9
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กฉ-6332 ชร.(เปล่ียน
สายพาน) 19,543.55   19,543.55    เฉพาะเจาะจง มิตซูล้านนา 19,543.55       ราคาต่ าสุด 178/2564 26ม.ค.2564

10 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 240.00        240.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากดั 240.00             ราคาต่ าสุด 088/2564 วันที ่5 ม.ค. 64
11 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 9,000.00      9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง จริาภรณ์พาณิชย์ 9,000.00          ราคาต่ าสุด 089/2564 วันที ่5 ม.ค. 64
12 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 30,500.00    30,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ชลสิทธิพ์นัธุไ์ม้ 30,500.00         ราคาต่ าสุด 090/2564 วันที ่5 ม.ค. 64
13 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 3,025.00      3,025.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สานุพฐั 3,025.00          ราคาต่ าสุด 091/2564 วันที ่5 ม.ค. 64
14 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 330.00        330.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากดั 330.00             ราคาต่ าสุด 092/2564 วันที ่5 ม.ค. 64
15 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 660.00        660.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากดั 660.00             ราคาต่ าสุด 102/2564 วันที ่18 ม.ค. 64

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบ เดอืน มกราคม 2564

เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย
สิ้นสุดวันที ่31  มกราคม 2564

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



16 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 8,172.00      8,172.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 8,172.00          ราคาต่ าสุด 103/2564 วันที ่18 ม.ค. 64
17 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 640.00        640.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากดั 640.00             ราคาต่ าสุด 117/2564 วันที ่26 ม.ค. 64
18 จา้งเหมาธุรการกองชาง 8,000.00      8/,000 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิชา  วงษ์ภักด์ิ 8,000.00          ราคาต่ าสุด 143/2564 วันที ่4 ม.ค. 64
19 จา้งเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านช่าง 10,000.00    10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายปุณณรัตน์  ใจนวล 10,000.00         ราคาต่ าสุด 144/2564 วันที ่4 ม.ค. 64

20 จา้งเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,000.00      9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพร อุดสา 9,000.00          ราคาต่ าสุด 146/2564 วันที ่4 ม.ค. 64

21 จา้งเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,000.00      9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  ไคร่นุ่นสิงห์ 9,000.00          ราคาต่ าสุด 147/2564 วันที ่4 ม.ค. 64

22 จา้งเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 8,000.00      8,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธิ ์ ไคร่นุ่นสิงห์ 8,000.00          ราคาต่ าสุด 148/2564 วันที ่4 ม.ค. 64

23 จา้งเหมาดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณขว่งเวียงเทิง 6,000.00      6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญจนัทร์  อทุธิยา 6,000.00          ราคาต่ าสุด 149/2564 วันที ่4 ม.ค. 64
24 จา้งเหมาดูแลสถานีสูบน้ า 5,000.00      5,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุมสิทธิ ์ จนัทาพนู 5,000.00          ราคาต่ าสุด 150/2564 วันที ่4 ม.ค. 64

25

จา้งเหมาดูแลท าความสะอาดห้องน้ า สวน
เฉลิมพระเกยีรติ/ขว่ง/ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ

3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง ภัคมล 3,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

26 จา้งเหมาบันทึกขอ้มูลกองสาธารณสุข 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง นนทนันท์  แกว้นิล 9,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564
27 จา้งเหมาบันทึกขอ้มูลกองสาธารณสุข 12,000.00    12,000.00      เฉพาะเจาะจง เอมภิกา  เมืองเปียง 12,000.00         ราคาต่ าสุด 4/1/2564

28

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง แกว้  วงศ์ใหญ่ 8,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

29

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง ฉนัทนา จนัทร์ฟา้เล่ือม 8,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

30

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง นิตยา  ดีหล่อง 8,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

31

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง บุญธรรม  คนยนื 8,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

32

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง มะลิวัลย ์ปักกนุนันท์ 8,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564



33

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00      8,000.00       เฉพาะเจาะจง กรวิการ์  มนาคม 8,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

34

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,500.00      8,500.00       เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน์  กองสี 8,500.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

35

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,500.00      8,500.00       เฉพาะเจาะจง นิมิต หงษาค า 8,500.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

36

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,500.00      8,500.00       เฉพาะเจาะจง แสง บุตรพรม 8,500.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

37

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง ณรงค์  ชุ่มเยน็ 9,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

38

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง ประสาท  อศัวะภูมิ 9,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

39

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง อดิศักด์ิ  จ ารัสแนว 9,000.00          ราคาต่ าสุด 4/1/2564

40

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญเลิศ  สัตนาโค 9,000.00 ราคาต่ าสุด

4/1/2564

41

จดัจา้งท าป้ายโฟมบอร์ดป้ายอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 7,300.00      7,300.00       เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส 7,300.00          ราคาต่ าสุด

7/1/2564

42 จดัซ้ือวัสดุหล่อล่ืนและเชื้อเพลลิง 4920.00 4920.00 เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธิย์นต์2 4920.00 ราคาต่ าสุด 7/1/2564

43

จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกมอง
ขา้ง)รถขยะแบบอดัท้าย

950.00        950.00          เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธิย์นต์2 950.00             ราคาต่ าสุด 7/1/2564

44 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,340.00      2,340.00       เฉพาะเจาะจง นครเทิงเภสัช 2,340.00          ราคาต่ าสุด 10/1/2564
45 จดัจา้งซ่อมอปุกรณ์เตาเขยะ 3,800.00      3,800.00       เฉพาะเจาะจง เทคนิคมอเตอร์แอร์ 3,800.00          ราคาต่ าสุด 15/1/2564
46 จดัจา้งซ่อมแอร์รถตักหน้าขดุหลัง 5,970.00      5,970.00       เฉพาะเจาะจง เทคนิคมอเตอร์แอร์ 5,970.00          ราคาต่ าสุด 15/1/2564



47

จา้งเหมาบริการก าจดั เกบ็ขน ผักตบชวาและ
วัชพชื คูคลอง

100,000.00   100,000.00    เฉพาะเจาะจง ฉลองชัย 100,000.00       ราคาต่ าสุด 15/1/2564

48

จดัจา้งท าป้ายประชาสัมพนัธ์งดใช้โฟม
(กองทุนส่ิงแวดล้อม)

5,000.00      5,000.00       เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส 5,000.00          ราคาต่ าสุด 18/1/2564

49 จดัซ้ือชุดทดสอบน้ า 7,850.00      7,850.00       เฉพาะเจาะจง เพือ่น 7,850.00          ราคาต่ าสุด 18/1/2564
50 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 2,380.00      2,380.00       เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงการเกษตร 2,380.00          ราคาต่ าสุด 21/1/2564
51 จดัซ้ือกรองโซล่ าหรับเตาเผาขยะ 240.00        240.00          เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธิย์นต์2 240.00             ราคาต่ าสุด 21/1/2564

52

จดัซ้ือสายน้ ามันไฮโดรลิก(รถขยะแบบอดัท้าย) 1,040.00      1,040.00       เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธิย์นต์3 1,040.00          ราคาต่ าสุด 21/1/2564

53 จดัซ้ืออปุกรณ์กอ่สร้าง 1,734.00      1,734.00       เฉพาะเจาะจง วัฒนากอ่สร้าง 1,734.00          ราคาต่ าสุด 21/1/2564
54 จดัซ้ือถงัขยะสีแดงและถงุขยะสีแดง(IGES) 19,200.00    19,200.00      เฉพาะเจาะจง เพือ่น 19,200.00         ราคาต่ าสุด 22/1/2564
55 จดัซ้ือสต๊ิกเกอร์สีเขยีว เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส ราคาต่ าสุด 22/1/2564
56 จดัซ้ืออปุกรณ์การเกษตร 2,380.00      2,380.00       เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงการเกษตร 2,380.00          ราคาต่ าสุด 25/1/2564
57 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,734.00      1,734.00       เฉพาะเจาะจง วัฒนากอ่สร้าง 1,734.00          ราคาต่ าสุด 25/1/2564
58 จดัจา้งซ่อมรถตักหน้าขดุหลัง 3,103.00      3,103.00       เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐ 3,103.00          ราคาต่ าสุด 25/1/2564
59 จดัจา้งเปล่ียนสายไฮโดรลิก 1,040.00      1,040.00       เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธ์ยนต์ 1,040.00          ราคาต่ าสุด 25/1/2564
60 จา้งเหมาบริการ าตะแกรงเตาเผาขยะ 16,000.00    16,000.00      เฉพาะเจาะจง นฤเบศร์  หมอกเหมย 16,000.00         ราคาต่ าสุด 25/1/2564

61 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,490.00     9,490.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากัด 9,490.00         ราคาต่ าสุด 111/2564
62 รายงานขอซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,750.00     8,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากัด 8,750.00         ราคาต่ าสุด 112/2564
63 จา้งเหมาธุรการกองการศึกษา 9,000.00      9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  รัตนะ 9,000.00          ราคาต่ าสุด 151/2564 , 4/1/2564
64 จา้งเหมาครูพีเ่ล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00      9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจติรา  เรือนเงิน 9,000.00          ราคาต่ าสุด 152/2564 , 4/1/2564
65 จา้งเหมาดูแลรักษาความสะอาดศพด. 8,000.00      8,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีออน  ฟอ้งพาน 8,000.00          ราคาต่ าสุด 154/2564 , 4/1/2564
66 จา้งเหมาครูพีเ่ล้ียงปฐมวัย ศพด. 9,000.00      9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  ม่วงแกน่ 9,000.00          ราคาต่ าสุด 155/2564 , 4/1/2564
67 จา้งเหมาครูพีเ่ล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00      9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรรัมภา  มาไกล 9,000.00          ราคาต่ าสุด 153/2564 , 4/1/2564



68 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์กองการศึกษา 2,680.00      2,680.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เจ.พ ีคอมพวิเตอร์ 2,680.00          ราคาต่ าสุด 180/2564 , 22/1/2564
69 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ศพด . 990.00        990.00          วิธีเฉพาะเจาะจง เจ.พ ีคอมพวิเตอร์ 990.00             ราคาต่ าสุด 169/2564 , 21/1/2564

70 จา้งเหมาซ่อมสายเมนไฟฟา้ ศพด. 13,500.00    13,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภพิสิษฐ์  เมืองอินทร์ 13,500.00         ราคาต่ าสุด 1721/2564 , 22/1/2564



091/2564 วันที ่5 ม.ค. 64
092/2564 วันที ่5 ม.ค. 64
102/2564 วันที ่18 ม.ค. 64



103/2564 วันที ่18 ม.ค. 64
117/2564 วันที ่26 ม.ค. 64
143/2564 วันที ่4 ม.ค. 64
144/2564 วันที ่4 ม.ค. 64
146/2564 วันที ่4 ม.ค. 64


