
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา คัดเลือก ของสัญญาหรือ
(บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,120.00     3,120.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณเกษตรภัณฑ์ 3,120.00          ราคาต ่าสุด 077/2564 
2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  2,190.00     2,190.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคน่าชัย 2,190.00          ราคาต ่าสุด 093/2565 
3 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันและบรรฯ 720.00        720.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคน่าชัย 720.00             ราคาต ่าสุด 094/2565
4 จ้างท่าพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง (5 ธ.ค.65)500.00        500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทิพฟอริส 500.00             ราคาต ่าสุด 115/2564 
5 จ้างท่าป้ายไวนิล 1,840.00     1,840.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 1,840.00          ราคาต ่าสุด 119/2565
6 จ้างท่าป้ายจราจรทางกลับรถชั วคราว 1,400.00     1,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 1,400.00          ราคาต ่าสุด 122/2565 
7 จ้างท่าป้ายไวนิล 900.00        900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 900.00             ราคาต ่าสุด 127/2565 
8 จ้างซ่อมบ่ารุงเครื องปรับอากาศ(ห้องประชุมสภาฯ)7,150.00     7,150.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส วาย เซอร์วิส 7,150.00          ราคาต ่าสุด 128/2565 
9 จ้างเหมาบริการงานธุรการส่านักปลัดเทศบาล9,500.00     9,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิชา  วงษ์ภักด์ิ 9,500.00          ราคาต ่าสุด 138/2565 

10 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,680.00     1,680.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เมืองเทิงการไฟฟ้า (ส่านักงานใหญ่) 1,680.00          ราคาต ่าสุด 068/2564 
11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,215.00     1,215.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  1,215.00          ราคาต ่าสุด 069/2565 
12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,180.00     3,180.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  3,180.00          ราคาต ่าสุด 070/2565
13 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,980.00     1,980.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  1,980.00          ราคาต ่าสุด 071/2564 
14 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,320.00     1,320.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  1,320.00          ราคาต ่าสุด 072/2565
15 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 13,750.00   13,750.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเรือนไทยค้าไม้ยูคา 13,750.00        ราคาต ่าสุด 073/2565 
16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 250.00        250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  250.00             ราคาต ่าสุด 074/2565 
17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  3,918.00     3,918.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 3,918.00          ราคาต ่าสุด 075/2565 
18 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน  11,605.00   11,605.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 11,605.00        ราคาต ่าสุด 076/2565 

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564

เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



19 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2,800.00     2,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงการเกษตร  2,800.00          ราคาต ่าสุด 079/2565
20 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  1,570.00     1,570.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทรุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จ่ากัด  1,570.00          ราคาต ่าสุด 080/2565
21 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,010.00     1,010.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  1,010.00          ราคาต ่าสุด 081/2564 
22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6,600.00     6,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจุ้ย ไม้ดอกไม้ 6,600.00          ราคาต ่าสุด 082/2565 
23 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน  581.00        581.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 581.00             ราคาต ่าสุด 083/2565 
24 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,140.00     1,140.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  1,140.00          ราคาต ่าสุด 084/2564 
25 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 600.00        600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  600.00             ราคาต ่าสุด 085/2565 
26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,150.00     1,150.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี คอมพิวเตอร์ 1,150.00          ราคาต ่าสุด 086/2565 
27 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,730.00     8,730.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สานุพัฐ จ่ากัด 8,730.00          ราคาต ่าสุด 087/2565 
28 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 320.00        320.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เมืองเทิงการไฟฟ้า (ส่านักงานใหญ่)320.00             ราคาต ่าสุด 088/2565 
29 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,895.00     2,895.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  2,895.00          ราคาต ่าสุด 090/2565 
30 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,345.00     3,345.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  3,345.00          ราคาต ่าสุด 091/2565 
31 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,000.00     1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจุ้ย ไม้ดอกไม้ 1,000.00          ราคาต ่าสุด 092/2565 
32 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,345.00     2,345.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  2,345.00          ราคาต ่าสุด 095/2565 
33 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน  7,258.00     7,258.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 7,258.00          ราคาต ่าสุด 096/2565 
34 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,245.00     1,245.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  1,245.00          ราคาต ่าสุด 097/2565 
35 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารข่วงเวียงเทิง 36,000.00   36,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  พรมมา 36,000.00        ราคาต ่าสุด 116/2565  
36 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 63,760.00   63,760.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส วาย เซอร์วิส 63,760.00        ราคาต ่าสุด 117/2564 
37 จ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์และเครื องปร้ินเตอร์ จ่านวน 2 เครื อง 1,090.00     1,090.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์  1,090.00          ราคาต ่าสุด 118/2565  
38 จ้างซ่อมแซมเครื องตัดหญ้า จ่านวน 2 เครื อง 1,265.00     1,265.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทรุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จ่ากัด 1,265.00          ราคาต ่าสุด 123/2565 
39 จ้างเหมาจัดท่าห้องน่้าชั วคราว  จ่านวน 1 ห้อง 20,170.00   20,170.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส วาย เซอร์วิส 20,170.00        ราคาต ่าสุด 125/2565  
40 จ้างเหมาจัดท่าร้ัวเมทัลชีท ณ ข่วงวัฒนธรรมเวียงเทิง20,555.00   20,555.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส วาย เซอร์วิส 20,555.00        ราคาต ่าสุด 126/2565
41 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,373.00     2,373.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  2,373.00          ราคาต ่าสุด 126/2565 
42 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง9,500.00     9,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพร อุดสา 9,500.00          ราคาต ่าสุด 129/2565

43 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง8,500.00     8,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธ์ิ  ไคร่นุ่นสิงห์ 8,500.00          ราคาต ่าสุด 130/2565



44 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง9,500.00     9,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  ไคร่นุ่นสิงห์ 9,500.00          ราคาต ่าสุด 131/2565

45 จ้างเหมาบริการบุคคลากรปฏิบัติงานช่างโยธา  9,000.00     9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัครพนธ์ ไชยยิถะ 9,000.00          ราคาต ่าสุด 132/2565

46 จ้างเหมาบริการบุคคลากรปฏิบัติงานส่ารวจออกแบบงานก่อสร้าง9,000.00     9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายพันธกาน  บุญชื น 9,000.00          ราคาต ่าสุด 133/2565

47 จ้างเหมาบริการคนงานประจ่าสวน (ข่วงเวียงเทิง) เทศบาลต่าบลเวียงเทิง8,500.00     8,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ  กองแก้ว 8,500.00          ราคาต ่าสุด 134/2565

48 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดห้องน่้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และห้องน่้าข่วงเวียงเทิง เทศบาลต่าบลเวียงเทิง2,500.00     2,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาวีร์  ปันจันทร์ 2,500.00          ราคาต ่าสุด 135/2565

49 จ้างเหมาดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณข่วงเวียงเทิง6,000.00     6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร์  อุทธิยา 6,000.00          ราคาต ่าสุด 136/2565

50 จ้างเหมาดูแลสถานีสูบน่้า 5,000.00     5,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดมสิทธ์ิ  จันทาพูน 5,000.00          ราคาต ่าสุด 137/2565

51 จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา 10,000.00   10,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  รัตนะ 10,000.00        ราคาต ่าสุด 098/2565 , 30/11/2564

52 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00     9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิตรา  เรือนเงิน 9,000.00          ราคาต ่าสุด 101/2565 , 30/11/2564

53 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดศพด. 8,000.00     8,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีออน  ฟ้องพาน 8,000.00          ราคาต ่าสุด 100/2565 , 30/11/2564

54 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัย ศพด. 9,000.00     9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  ม่วงแก่น 9,000.00          ราคาต ่าสุด 099/2565 , 30/11/2564

55 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00     9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรรัมภา  มาไกล 9,000.00          ราคาต ่าสุด 102/2565 , 30/11/2564

56 จ้างเหมาเครื องเสียงโครงการจัดงานหนาวน้ีที เวียงเทิง14,000.00   14,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมยศ  จันทร์ภูงา 14,000.00        ราคาต ่าสุด 121/2565,20/12/2564

57 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด่าเนินงานโครงการจัดงานหนาวน้ีที เวียงเทิง5,827.00     5,827.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 5,827.00          ราคาต ่าสุด 089/2565,20/12/2564

58 จ้างเหมาจัดท่าซุ้มไม้ไผ่โครงการจัดงานหนาวน้ีที เวียงเทิง60,000.00   60,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกษมสันต์  เตียวกุล 60,000.00        ราคาต ่าสุด 122/2565,20/12/2564

59 จ้างเหมาจัดนิทรรศารโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม57,000.00   57,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์  วงษ์ภักด์ิ 57,000.00        ราคาต ่าสุด 125/2565,20/12/2564

60 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม5,400.00     5,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 5,400.00          ราคาต ่าสุด 126/2565,20/12/2564

61 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสีเสียงโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาฯ20,000.00   20,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสวายเซอร์วิส 20,000.00        ราคาต ่าสุด 088/2565,20/12/2564

62 จ้างเหมาเช่าเวทีแสงสีเสียงโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม84,000.00   84,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมยศ  จันทร์ภูงา 84,000.00        ราคาต ่าสุด 123/2565,20/12/2564

63 จ้างเหมาจัดสถานที กาดหม้ัวโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม60,000.00   60,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกษมสันต์  เตียวกุล 60,000.00        ราคาต ่าสุด 124/2565,20/12/2564

64 รายงานซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 31,857.60   31,857.60     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 31,857.60        ราคาต ่าสุด 30/11/2564
65 รายงานซ้ือวัสดุส่านักงาน(น่้าดื ม) 1,620.00     1,620.00       เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ 1,620.00          ราคาต ่าสุด 30/11/2564
66 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(คลัง) 2,000.00     2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,000.00          ราคาต ่าสุด 001/2565
67 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สป) 2,000.00     2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,000.00          ราคาต ่าสุด 003/2565
68 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สธ) 2,000.00     2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,000.00          ราคาต ่าสุด 002/2565



69 รายงานอาหารเสริม(นม) 233,818.00 233,818.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด 233,818.00      ราคาต ่าสุด 003/2565
70 จ้างซ่อมแซมบ่ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 380.00        380.00          เฉพาะเจาะจง บจ.รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง 380.00             ราคาต ่าสุด 121/2565
71 จ้างเปลี ยนยางรถขยะเหลือง 8,200.00     8,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเทิงยางยนต์ 8,200.00          ราคาต ่าสุด

72 จ้างซ่อมโน้ตบุค Lenovo 2,590.00     2,590.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี คอมพิวเตอร์ 2,590.00          ราคาต ่าสุด

73

จ้างเหมาดูแลท่าความสะอาดศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ

3,000.00     3,000.00       เฉพาะเจาะจง ภัคมล 3,000.00          ราคาต ่าสุด

74 จ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองสาธารณสุข 9,000.00     9,000.00       เฉพาะเจาะจง นนทนันท์  แก้วนิล 9,000.00          ราคาต ่าสุด

75

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล
ต่าบลเวียงเทิง

8,000.00     8,000.00       เฉพาะเจาะจง แก้ว  วงศ์ใหญ่ 8,000.00          ราคาต ่าสุด

76

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล
ต่าบลเวียงเทิง

8,000.00     8,000.00       เฉพาะเจาะจง พร ใจแก้ว 8,000.00          ราคาต ่าสุด

77

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล
ต่าบลเวียงเทิง

8,000.00     8,000.00       เฉพาะเจาะจง นิตยา  ดีหล่อง 8,000.00          ราคาต ่าสุด

78

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล
ต่าบลเวียงเทิง

8,000.00     8,000.00       เฉพาะเจาะจง บุญธรรม  คนยืน 8,000.00          ราคาต ่าสุด

79

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล
ต่าบลเวียงเทิง

8,000.00     8,000.00       เฉพาะเจาะจง มะลิวัลย์ ปักกุนนันท์ 8,000.00          ราคาต ่าสุด

80

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล
ต่าบลเวียงเทิง

8,000.00     8,000.00       เฉพาะเจาะจง กรวิการ์  มนาคม 8,000.00          ราคาต ่าสุด



81

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00     9,500.00       เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน์  กองสี 9,500.00          ราคาต ่าสุด

82

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00     9,500.00       เฉพาะเจาะจง ทนงศัก์ 9,500.00          ราคาต ่าสุด

83

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00     9,500.00       เฉพาะเจาะจง แสง บุตรพรม 9,500.00          ราคาต ่าสุด

84

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00     9,500.00       เฉพาะเจาะจง ไพวรรณ์  อยู่ทน 9,500.00          ราคาต ่าสุด

85

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00     9,500.00       เฉพาะเจาะจง ศักดิ  ใจยา 9,500.00          ราคาต ่าสุด

86

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00     9,500.00       เฉพาะเจาะจง บุญเลิศ  สัตนาโค 9,500.00          ราคาต ่าสุด

87 จัดซ้ือเชือกอัดฟาง 5,000.00     5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงการเกษตร 5,000.00          ราคาต ่าสุด

88 จัดซ้ือมูลวัว 4,500.00     4,500.00       เฉพาะเจาะจง กนกพร 4,500.00          ราคาต ่าสุด

89 จัดซ้ือถ่านไฟฉาย 1,350.00     1,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 1,350.00          ราคาต ่าสุด

90 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 710.00        710.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจพี คอมพิวเตอร์ 710.00             ราคาต ่าสุด


