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

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 399.00           399.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 399.00         ราคาต ่าสุด 111/2565 

2 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน  4,623.00        4,623.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 4,623.00      ราคาต ่าสุด 112/2565 

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 420.00           420.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 420.00         ราคาต ่าสุด 113/2565 

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 325.00           325.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคน่าชัย 325.00         ราคาต ่าสุด 114/2564 

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,280.00        1,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 1,280.00      ราคาต ่าสุด 115/2565 

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 656.00           656.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  656.00         ราคาต ่าสุด 125/2565 

7 ซ้ือวัสดุการเกษตร 300.00           300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณเกษตรภัณฑ์ 300.00         ราคาต ่าสุด 131/2565 

8 จ้างท่าป้ายโฟรมบอร์ด 1,700.00        17,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 1,700.00      ราคาต ่าสุด 160/2565 

9 จ้างท่าตรายาง 880.00           880.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงเพลท แอนด์ ดีไซน์ 880.00         ราคาต ่าสุด 161/2565

10 จ้างซ่อมบ่ารุงรถยนต์ ทะเบียน ผก1212 39,700.00      39,700.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 39,700.00    ราคาต ่าสุด 172/2565

11 จ้างเหมาท่าอาหารว่าง 1,250.00        1,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  บุญแสนไชย 1,250.00      ราคาต ่าสุด 175/2565

12 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์ 4,000.00        4,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสว่าง  ถนอม 4,000.00      ราคาต ่าสุด 176/2565

13 จ้างเหมาท่าความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6,500.00        6,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงคราญ  รักไทย 6,500.00      ราคาต ่าสุด 177/2565

14 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 15,000.00      15,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐศิญา  ภู่ทอง 15,000.00    ราคาต ่าสุด 178/2565

15 จ้างเหมาท่าความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6,500.00        6,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงคราญ  รักไทย 6,500.00      ราคาต ่าสุด 203/2565

16 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 15,000.00      15,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐศิญา  ภู่ทอง 15,000.00    ราคาต ่าสุด 204/2565

17 จ้างเหมาบริการงานธุรการส่านักปลัดเทศบาล 9,500.00        9,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิชา  วงษ์ภักด์ิ 9,500.00      ราคาต ่าสุด 205/2565

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2565

เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันท่ี 31 มกราคม 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



18 จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดกลับ
บ้าน

500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00         ราคาต ่าสุด

19

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับ
การรักษา

500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00         ราคาต ่าสุด

20

จ้างเปลี ยนยางรถขยะเขียวเก ทะเบียน 
ผข 8271 ชร

4,500.00        4,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 4,500.00      ราคาต ่าสุด

21

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับ
การรักษา 4 รอบ

2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 2,000.00      ราคาต ่าสุด

22

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับ
การรักษา  1 รอบ

500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00         ราคาต ่าสุด

23

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับ
การรักษา  1 รอบ

500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00         ราคาต ่าสุด

24

จ้างเหมาบริการท่าป้ายประชาสัมพันธ์
การท้ิงขยะ

2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเทิงน่้าใส 2,000.00      ราคาต ่าสุด

25

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับ
การรักษา  1 รอบ

500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00         ราคาต ่าสุด

26

จ้างเหมาบริการรถพ่วงบรรทุกขยะ RDF
 น่าส่งจังหวัดล่าปาง

6,000.00        6,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงค่าอลูมิเนียม 6,000.00      ราคาต ่าสุด

27

จ้างเหมาบริการรถรับผู้สัมผัสเสี ยงสูงโค
วิดเข้ารับการตรวจที  รพ.  1 รอบ

500.00           500.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00         ราคาต ่าสุด

28

จ้างเหมาดูแลท่าความสะอาดศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ

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

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

30

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบล
เวียงเทิง

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



31

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบล
เวียงเทิง

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

32

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบล
เวียงเทิง

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

33

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบล
เวียงเทิง

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

34

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบล
เวียงเทิง

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

35

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  
หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบล
เวียงเทิง

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

36

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

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

37

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00        9,500.00       เฉพาะเจาะจง ทนงศักด์ิ 9,500.00      ราคาต ่าสุด

38

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

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

39

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

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

40

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

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



41

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ
ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

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

42

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(น่้ายาล้าง
จาน)

398.00           398.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มเสริมสุข 398.00         ราคาต ่าสุด

43 จัดซ้ือน่้ามันไฮโดรลิก 3,960.00        3,960.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 3,960.00      ราคาต ่าสุด

44 จัดซ้ือแบตเตอรี แห้งรถบรรทุกขยะ 812035 ชร 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 3,000 ราคาต ่าสุด

45
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและหล่อลื น
(จาระบี)

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 7,000 ราคาต ่าสุด

46 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,587 2,587 เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มเสริมสุข 2,587 ราคาต ่าสุด

47 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดห้องน่้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และห้องน่้าข่วงเวียงเทิง เทศบาลต่าบลเวียงเทิง2,500.00        2,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาวีร์  ปันจันทร์ 2,500.00      ราคาต ่าสุด 106/2565

48 จ้างเหมาดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณข่วงเวียงเทิง6,000.00        6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร์  อุทธิยา 6,000.00      ราคาต ่าสุด 110/2565

49 จ้างเหมาดูแลสถานีสูบน่้า 5,000.00        5,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดมสิทธ์ิ  จันทาพูน 5,000.00      ราคาต ่าสุด 111/2565

50 จ้างเหมาบริการคนงานประจ่าสวน (ข่วงเวียงเทิง) เทศบาลต่าบลเวียงเทิง8,500.00        8,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ  กองแก้ว 8,500.00      ราคาต ่าสุด 112/2565

51 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,860.00        3,860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  3,860.00      ราคาต ่าสุด 119/2565 

52 จัดจ้างซ่อมแซมบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ 1,920.00        1,920.00       วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เพียร ใจวงศ์ 1,920.00      ราคาต ่าสุด 120/2565 

53 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน  1,046.00        1,046.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 1,046.00      ราคาต ่าสุด 121/2565 

54 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,010.00        3,010.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงการเกษตร  3,010.00      ราคาต ่าสุด 122/2564 

55 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,300.00        3,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเรือนไทยค้าไม้ยูคา 3,300.00      ราคาต ่าสุด 123/2565 

56 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,420.00        1,420.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  1,420.00      ราคาต ่าสุด 124/2565 

57 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,283.00        2,283.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  2,283.00      ราคาต ่าสุด 126/2565 

58 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,100.00        1,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  1,100.00      ราคาต ่าสุด 130/2565 

59 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,590.00        8,590.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส วาย เซอร์วิส 8,590.00      ราคาต ่าสุด 132/2565 

60 จ้างซ่อมแซมเครื องเป่าลม จ่านวน 1 เครื อง          385.00           385.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จ่ากัด 385.00         ราคาต ่าสุด 163/2565  

61 จ้างเหมาบริการร้ือถอน ติดต้ัง ล้างเครื องปรับอากาศ ณ ข่วงวัฒนธรรมเวียงเทิง7,000.00        7,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส วาย เซอร์วิส 7,000.00      ราคาต ่าสุด 171/2565  



62 จ้างเหมาบริการท่าป้ายไวนิล 750.00           750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 750.00         ราคาต ่าสุด 173/2565 

63 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง 9,500.00        9,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพร อุดสา 9,500.00      ราคาต ่าสุด 194/2565

64 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง 8,500.00        8,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธ์ิ  ไคร่นุ่นสิงห์ 8,500.00      ราคาต ่าสุด 195/2565

65 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง 9,500.00        9,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  ไคร่นุ่นสิงห์ 9,500.00      ราคาต ่าสุด 196/2565

66 จ้างเหมาบริการบุคคลากรปฏิบัติงานช่างโยธา  9,000.00        9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัครพนธ์ ไชยยิถะ 9,000.00      ราคาต ่าสุด 197/2565

67 จ้างเหมาบริการบุคคลากรปฏิบัติงานส่ารวจออกแบบงานก่อสร้าง9,000.00        9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายพันธกาน  บุญชื น 9,000.00      ราคาต ่าสุด 198/2565

68 จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา 10,000.00      10,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  รัตนะ 10,000.00    ราคาต ่าสุด 159/2565 , 30/12/2564

69 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00        9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิตรา  เรือนเงิน 9,000.00      ราคาต ่าสุด 162/2565 , 30/12/2564

70 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดศพด. 8,000.00        8,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีออน  ฟ้องพาน 8,000.00      ราคาต ่าสุด 161/2565 , 30/12/2564

71 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัย ศพด. 9,000.00        9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  ม่วงแก่น 9,000.00      ราคาต ่าสุด 160/2565 , 30/12/2564

72 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00        9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรรัมภา  มาไกล 9,000.00      ราคาต ่าสุด 163/2565 , 30/12/2564

73 รายงานซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 30,373.78      30,373.78     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 30,373.78    ราคาต ่าสุด 30/12/2564

74 รายงานซ้ือวัสดุส่านักงาน(น่้าดื ม) 1,590.00        1,590.00       เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ 1,590.00      ราคาต ่าสุด 30/12/2564

75 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(คลัง) 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,000.00      ราคาต ่าสุด 001/2565

76 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สป) 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,000.00      ราคาต ่าสุด 003/2565

77 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สธ) 2,000.00        2,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,000.00      ราคาต ่าสุด 002/2565

78 รายงานอาหารเสริม(นม) 233,818.00   233,818.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด 233,818.00  ราคาต ่าสุด 003/2565

79 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 15,600.00      15,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน เมษาพาณิชย์ 15,600.00    ราคาต ่าสุด 13/1/2565


