
       
แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน  ธันวาคม  2562 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

วันท่ี  7 มกราคม  2563 

ล าดับ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการ เหตุผลที ่ เลขท่ีและวันท่ี 

หรือจ้าง  (บาท) และราคาที่เสนอ 
คัดเลือกและ

ราคา 
คัดเลือก ของสัญญาหรือ 

(บาท)     
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

โดยสรุป 
ตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 รายงานซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
        
42,105.01  

        
42,105.01  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 

        
42,105.01  

ราคา
ต่ าสุด 29/11/2562 

2 รายงานซื้อวัสดุส านักงาน(น้ าดืม่) 
          
1,320.00  

          
1,320.00  เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ 

          
1,320.00  

ราคา
ต่ าสุด 29/11/2562 

3 รายงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (คลัง) 
          
6,000.00  

          
6,000.00  เฉพาะเจาะจง 

หจก.ส.การพิมพ ์อินฟอร์ เมช่ัน 
เทคโนโลย ี

          
6,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 001/2563 

4 รายงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สป) 
          
3,000.00  

          
3,000.00  เฉพาะเจาะจง 

หจก.ส.การพิมพ ์อินฟอร์ เมช่ัน 
เทคโนโลย ี

          
3,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 002/2563 

5 รายงานอาหารเสริม(นม) 
      
191,155.58  

      
191,155.58  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม เชียงราย จ ากดั 

      
191,155.58  

ราคา
ต่ าสุด 004/2563 

6 ครุภณัฑ์ส านักงาน (สป) 
          
5,350.00  

          
5,350.00  เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเซม เทคโนโลย ี

          
5,350.00  

ราคา
ต่ าสุด 19/12/2562 

7 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง (ช่าง) 
          
8,000.00  

          
8,000.00  เฉพาะเจาะจง บจ.สานุพัฐ 

          
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 24/11/2562 

8 
 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง          

65,000.00  
        
65,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นบีคอนสตร์คช่ัน 

        
65,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

005/2563   

                               



9 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 65,989.00  65,989.00  เฉพาะเจาะจง ร้านวันชัยการไฟฟ้า 65,989.00  ราคา
ต่ าสุด 

058/2563   

10 
 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ           

8,733.00  
          
8,733.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส วาย เซอร์วิส 

          
8,733.00  

ราคา
ต่ าสุด 

059/2563   

11 
 จัดซื้อวัสดุการเกษตร            

4,950.00  
          
4,950.00  เฉพาะเจาะจง ร้านชลสิทธ์ิพันธุ์ไม ้

          
4,950.00  

ราคา
ต่ าสุด 

073/2563   

12  จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานช่าง  
        
10,000.00  

        
10,000.00  เฉพาะเจาะจง  นายปุณณรัตน ์ ใจนวล  

        
10,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

087/2563 

13 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานดา้นวิศวกรโยธา 
        
17,000.00  

        
17,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา  สุขกาย 

        
17,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

088/2563   

14 จ้างเหมาตดัหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
          
9,000.00  

          
9,000.00  เฉพาะเจาะจง 

นายจตุพร อุดสา 
          
9,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

089/2563  

15 จ้างเหมาตดัหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
          
9,000.00  

          
9,000.00  เฉพาะเจาะจง 

นายอุทิศ  ไคร่นุ่นสิงห ์
          
9,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

090/2563   

16 จ้างเหมาตดัหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
          
8,000.00  

          
8,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธ์ิ  ไคร่นุ่นสิงห ์

          
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

091/2563   

17 จ้างเหมาดูแลความสงบเรยีบร้อยบริเวณข่วงเวียงเทิง 
          
6,000.00  

          
6,000.00  เฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร ์ อุทธิยา 

          
6,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

092/2563   

18 จ้างเหมาดูแลสถานสีูบน้ า 
          
5,000.00  

          
5,000.00  เฉพาะเจาะจง นายอุดมสิทธ์ิ  จันทาพูน 

          
5,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

093/2563   

19 
จ้างเหมาดูแลท าความสะอาดห้องน้ า สวนเฉลมิพระเกียรติ/ข่วง/ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ 

 9,000'00            
9,000.00  

เฉพาะเจาะจง ธันยพร  ปันจันทร ์           
9,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

20 
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองสาธารณสุข         

12,000.00  
        
12,000.00  

เฉพาะเจาะจง เอมภิกา  เมืองเปียง         
12,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

21 
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในท่ี หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเทิง 

          
8,000.00  

          
8,000.00  

เฉพาะเจาะจง แก้ว  วงศ์ใหญ ่           
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

22 
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในท่ี หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเทิง 

          
8,000.00  

          
8,000.00  

เฉพาะเจาะจง ฉันทนา จันทร์ฟ้าเลื่อม           
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 



23 
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในท่ี หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเทิง 

          
8,000.00  

          
8,000.00  

เฉพาะเจาะจง นิตยา  ดีหล่อง           
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

24 
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในท่ี หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเทิง 

          
8,000.00  

          
8,000.00  

เฉพาะเจาะจง บุญธรรม  คนยืน           
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

25 
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในท่ี หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเทิง 

          
8,000.00  

          
8,000.00  

เฉพาะเจาะจง มะลิวลัย์ ปักกุนนันท์           
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

26 
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในท่ี หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเทิง 

          
8,000.00  

          
8,000.00  

เฉพาะเจาะจง กรวิการ ์ มนาคม           
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

27 
จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจดัขยะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง           

8,500.00  
          

8,500.00  
เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน์  กองสี           

8,500.00  
ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

28 
จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจดัขยะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง           

8,500.00  
          

8,500.00  
เฉพาะเจาะจง นิมิต หงษาค า           

8,500.00  
ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

29 
จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจดัขยะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง           

8,500.00  
          

8,500.00  
เฉพาะเจาะจง แสง บุตรพรม           

8,500.00  
ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

30 
จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจดัขยะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง           

9,000.00  
          

9,000.00  
เฉพาะเจาะจง ณรงค ์ ชุ่มเย็น           

9,000.00  
ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

31 
จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจดัขยะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง           

9,000.00  
          

9,000.00  
เฉพาะเจาะจง ประสาท  อัศวะภูม ิ           

9,000.00  
ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

32 
จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจดัขยะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง           

9,000.00  
          

9,000.00  
เฉพาะเจาะจง อดิศักดิ ์ จ ารสัแนว           

9,000.00  
ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

33 
จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจดัขยะ และดูแลคลอง 13 ม.1 ในเขตเทศบาล
ต าบลเวยีงเทิง 

        
10,000.00  

        
10,000.00  

เฉพาะเจาะจง บุญเลศิ  สัตนาโค         
10,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

27/12/2562 

34 
รายงานจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถขยะ ทะเบียน 81-2035 เชียงราย 

1,680.00 1,680.00 
เฉพาะเจาะจง 

เทคนิคมอเตอร์แอร ์ 1,680.00 
ราคา
ต่ าสุด 11/12/2563 

35 รายงานจัดซื้อท่อพีวีซี(งานก่อสร้าง) 
          
1,200.00  

          
1,200.00  

เฉพาะเจาะจง 
อนันต์วัฒนา 

          
1,200.00  

ราคา
ต่ าสุด 11/12/2563 

36 รายงานจัดซื้อก๊อกน้ า 285.00 285.00 
เฉพาะเจาะจง 

อนันต์วัฒนา 285.00 
ราคา
ต่ าสุด 11/12/2563 



37 รายงานจ้างสูบส้วมห้องน้ าสวนเฉลิมพระเกียต ิ
          
4,000.00  

          
4,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
นายเสถียร จันทคัต 

          
4,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 11/12/2563 

38 รายงานจัดซื้อถังด า 
          
3,240.00  

          
3,240.00  

เฉพาะเจาะจง 
อนันต์วัฒนา 

          
3,240.00  

ราคา
ต่ าสุด 11/12/2563 

39 รานงานจัดซื้อสายไฟ VTC 
        
10,780.00  

        
10,780.00  

เฉพาะเจาะจง 
ร้านวันชัยการไฟฟ้า 

        
10,780.00  

ราคา
ต่ าสุด 19/12/2563 

40 รายงานจัดซื้ออุปกรณต์ิดตั้งสายไฟ 
          
1,200.00  

          
1,200.00  

เฉพาะเจาะจง 
อนันต์วัฒนา 

          
1,200.00  

ราคา
ต่ าสุด 19/12/2563 

41 รายงานจัดซื้อวัสดไุฟฟ้า(อุปกรณต์ิดตั้งเบรคเกอร์) 
          
3,705.00  

          
3,705.00  

เฉพาะเจาะจง 
เมืองเทิงการไฟฟ้า 

          
3,705.00  

ราคา
ต่ าสุด 19/12/2563 

42 รายงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
             
250.00  

             
250.00  

เฉพาะเจาะจง 
อนันต์วัฒนา 

             
250.00  

ราคา
ต่ าสุด 19/12/2563 

43 รายงานจัดจา้งซ่อมเบรครถบรรทกุขยะ 
        
13,290.00  

        
13,290.00  

เฉพาะเจาะจง 
อู ่ส.สหยนต์เซอร์วสิ  

        
13,290.00  

ราคา
ต่ าสุด 19/12/2563 

44 
รายงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครวั           

4,120.00  
          
4,120.00  

เฉพาะเจาะจง อนันต์วัฒนา           
4,120.00  

ราคา
ต่ าสุด 20/12/2563 

45 
 จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา            

9,000.00  
          
9,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  รัตนะ 

          
9,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

109/2563  

46 
 จ้างเหมาครูพีเ่ลี้ยงปฐมวยัโรงเรียน            

9,000.00  
          
9,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจติรา  เรือนเงิน 

          
9,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

112/2563  

47 
 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดศพด.            

8,000.00  
          
8,000.00  เฉพาะเจาะจง นางศรีออน  ฟ้องพาน 

          
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

111/2563  

48 
 จ้างเหมาครูพีเ่ลี้ยงปฐมวยั ศพด.            

9,000.00  
          
9,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวอรรัมภา  มาไกล 

          
9,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

110/2563  

49 
 จ้างเหมาครูพีเ่ลี้ยงปฐมวยัโรงเรียน            

9,000.00  
          
9,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวปานวด ี จินะ 

          
9,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

113/2563  

50  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.  
          
8,740.00  

          
8,740.00  เฉพาะเจาะจง  ร้านวัฒนาก่อสร้าง  

          
8,740.00  

ราคา
ต่ าสุด 

074/2563 



51 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิ 
             
648.00  

             
648.00  เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 

             
648.00  

ราคา
ต่ าสุด 

114/2563 

52 ค่าจ้างท าพานพุ่มดอกไมส้ด 
             
500.00  

             
500.00  เฉพาะเจาะจง นางกัลยาณ ี เวียงเกต ุ

             
500.00  

ราคา
ต่ าสุด 

115/2563 

53 ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์ส านักงาน 
          
5,350.00  

          
5,350.00  เฉพาะเจาะจง  บจ.ดีเซม เทคโนโลย ี 

          
5,350.00  

ราคา
ต่ าสุด 

067/2563 

54 ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
          
4,200.00  

          
4,200.00  เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  จันทคัต 

          
4,200.00  

ราคา
ต่ าสุด 

117/2563 

55 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนลิ 
          
3,225.00  

          
3,225.00  เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 

          
3,225.00  

ราคา
ต่ าสุด 

125/2563 

56 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
          
8,130.00  

          
8,130.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากัด 

          
8,130.00  

ราคา
ต่ าสุด 

076/2563 

57 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
             
765.00  

             
765.00  เฉพาะเจาะจง มาลัยพาณิชย ์

             
765.00  

ราคา
ต่ าสุด 

075/2563 

58 ค่าจัดซื้อของสมนาคณุ(โครงการ) 
             
800.00  

             
800.00  เฉพาะเจาะจง นางเลื่อน  การเก็บ 

             
800.00  

ราคา
ต่ าสุด 

079/2563 

59 ค่าจ้างท าพานพุ่มดอกไมส้ด 
          
2,400.00  

          
2,400.00  เฉพาะเจาะจง  นางกัลยาณ ี เวียงเกต ุ 

          
2,400.00  

ราคา
ต่ าสุด 

118/2563 

60 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการ) 
          
1,196.00  

          
1,196.00  เฉพาะเจาะจง  นางสาวเมษา  มหายศนันท์  

          
1,196.00  

ราคา
ต่ าสุด 

078/2563 

61 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนลิ(โครงการ) 
             
450.00  

             
450.00  เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 

             
450.00  

ราคา
ต่ าสุด 

126/2563 

62 ค่าจ้างเหมารถูต้(โครงการ) 
          
7,000.00  

          
7,000.00  เฉพาะเจาะจง  นางพรเพ็ญ  บุตรดา  

          
7,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

127/2563 

63 ค่าจ้างเหมารถูต้(โครงการ) 
          
7,000.00  

          
7,000.00  เฉพาะเจาะจง  นายณรงค ์ จันทร์สา  

          
7,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

128/2563 

64 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิพร้อมกรอบไม ้
             
780.00  

             
780.00  เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 

             
780.00  

ราคา
ต่ าสุด 

116/2563 



65 ค่าเช็คระยะรถยนต ์กฉ 6332 ชร. 
          
2,372.19  

          
2,372.19  เฉพาะเจาะจง  บริษัท มิตซูพันล้าน จ ากดั  

          
2,372.19  

ราคา
ต่ าสุด 

123/2563 

66 ค่าซ่อมรถยนต ์ผก 1212 ชร. 
          
4,687.67  

          
4,687.67  เฉพาะเจาะจง  บริษัท นิสสันแองเจลิเวย์ จ ากัด  

          
4,687.67  

ราคา
ต่ าสุด 

124/2563 

67 ค่าวัสดุก่อสร้าง 
        
10,416.00  

        
10,416.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากัด 

        
10,416.00  

ราคา
ต่ าสุด 

067/253 

68 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
             
960.00  

             
960.00  เฉพาะเจาะจง ร้านโชคน าชัย 

             
960.00  

ราคา
ต่ าสุด 

076/2563 

69 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
        
15,000.00  

        
15,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐศิญา ภู่ทอง 

        
15,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

138/2563 

70 จ้างท าความสะอาดสถานีขนส่ง 
          
6,500.00  

          
6,500.00  เฉพาะเจาะจง นางนงคราญ รักไทย 

          
6,500.00  

ราคา
ต่ าสุด 

137/2563 

71 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล 
          
8,000.00  

          
8,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิชา วงษ์ภักดิ ์

          
8,000.00  

ราคา
ต่ าสุด 

129/2563 

 


