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

1 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,745.00         5,745.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโชคน าชัย 5,745.00            ราคาต่ าสุด 031/2563 2พ.ย.2563
2 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,360.00         1,360.00      เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงการไฟฟา้ 1,360.00            ราคาต่ าสุด 034/2563 16พ.ย.2563
3 จา้งท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,700.00         5,700.00      เฉพาะเจาะจง วันเพญ็ บุญแสนไชย 5,700.00            ราคาต่ าสุด 081/2563 23พ.ย2563
4 ขา้งท าป้ายไวนิลประชุมสัญจร อปท. 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส 500.00               ราคาต่ าสุด 082/2563 23พ.ย.2563
5 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองโทรสบ) 1,400.00         1,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีอซีีโซลูชั่น 1,400.00            ราคาต่ าสุด 037/2563 24พ.ย.2563
6 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,130.00        1,130.00    เฉพาะเจาะจง จอมจ้อ 1,130.00           ราคาต่ าสุด 038/2563 30พ.ย.2563

7 จัดซ้ือน้ าด่ืม 150.00          150.00       เฉพาะเจาะจง จอมจอ้ 150.00             ราคาต่ าสุด 039/2563 3พ.ย.2563

8 จ้ดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,229.30        4,229.30    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 4,229.30           ราคาต่ าสุด 043/2563 30พ.ย.2563

9 จ้ดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 283.00          283.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 283.00             ราคาต่ าสุด 045/2563 30พ.ย.2563

10 จ้างเหมาบุคลากรท าความสะอาดสถานีขนส่ง 6,500.00        6,500.00    เฉพาะเจาะจง นางนงคราญ รักไทย 6,500.00           ราคาต่ าสุด 108/2563 30พ.ย.2563

11 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 15,000.00      15,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐศิญา ภูท่อง 15,000.00         ราคาต่ าสุด 109/2563 30พ.ย.2563
12 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขน่ส่ง 680.00           680.00        วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธิย์นต์ 2 680.00               ราคาต่ าสุด 035/2564 วันที ่17พ.ย. 63
13 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 3,500.00         3,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากดั 3,500.00            ราคาต่ าสุด 036/2564 วันที ่24 พ.ย. 63
14 จา้งเหมาบริการงานธุรการช่าง 8,000.00         8,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิชา  วงษ์ภักด์ิ 8,000.00            ราคาต่ าสุด 042/25564 วันที ่30 ต.ค. 63
15 จา้งซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 470.00           470.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จ ากดั 470.00               ราคาต่ าสุด 079/2564 วันที ่17 พ.ย. 63
16 จา้งซ่อมมอเตอร์ปัม้น้ าหอยโขง่ 5,500.00         5,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง เทคนิคมอเตอร์แอร์ 5,500.00            ราคาต่ าสุด 080/2564 วันที ่17 พ.ย. 63
17 จา้งเหมาบริการงานธุรการช่าง 8,000.00         8,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิชา  วงษ์ภักด์ิ 8,000.00            ราคาต่ าสุด 100/2564 วันที ่30 พ.ย. 63

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบ เดอืน พฤศจิกายน 2563

เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย
สิ้นสุดวันที ่30  พฤศจิกายน 2563

ล าดับ งานทีจ่ดัซ้ือ/จดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



18 จา้งเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านช่าง 10,000.00       10,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายปุณณรัตน์  ใจนวล 10,000.00           ราคาต่ าสุด 101/2564 วันที ่30 พ.ย. 63
19 จา้งเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านวิศวกรโยธา 17,000.00       17,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา  สุขกาย 17,000.00           ราคาต่ าสุด 102/2564 วันที ่30 พ.ย. 63

20 จา้งเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,000.00         9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพร อุดสา 9,000.00            ราคาต่ าสุด 103/2564 วันที ่30 พ.ย. 63

21 จา้งเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,000.00         9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  ไคร่นุ่นสิงห์ 9,000.00            ราคาต่ าสุด 104/2564 วันที ่30 พ.ย. 63

22 จา้งเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 8,000.00         8,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธิ ์ ไคร่นุ่นสิงห์ 8,000.00            ราคาต่ าสุด 105/2564 วันที ่30 พ.ย. 63
23 จา้งเหมาดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณขว่งเวียงเทิง 6,000.00         6,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญจนัทร์  อทุธิยา 6,000.00            ราคาต่ าสุด 106/2564 วันที ่30 พ.ย. 63
24 จา้งเหมาดูแลสถานีสูบน้ า 5,000.00         5,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดุมสิทธิ ์ จนัทาพนู 5,000.00            ราคาต่ าสุด 107/2564 วันที ่30 พ.ย. 63

25

จา้งท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม โครงการอบรมสุขาภิบาล คร้ังที ่2

12,400.00       12,400.00    เฉพาะเจาะจง มะลิ  อนิค าปัน 12,400.00           ราคาต่ าสุด 9/11/2563

26 จา้งเปล่ียนยางรถตักหน้าขดุหลัง 53,800.00       53,800.00    เฉพาะเจาะจง เทิงยางยนต์ 53,800.00           ราคาต่ าสุด 9/11/2563
27 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 12,174.00       12,174.00    เฉพาะเจาะจง เมษาพาณิชย์ 12,174.00           ราคาต่ าสุด 30/11/2563
28 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ(ถา่นไฟฉาย) เฉพาะเจาะจง เมษาพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 30/11/2563

29 จดัซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,988.00         5,988.00      เฉพาะเจาะจง นครเทิงเภสัช 5,988.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

30

จา้งเหมาดูแลท าความสะอาดห้องน้ า สวน
เฉลิมพระเกยีรติ/ขว่ง/ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ

3,000.00         3,000.00      เฉพาะเจาะจง ภัคมล 3,000.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

31 จา้งเหมาบันทึกขอ้มูลกองสาธารณสุข 9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง นนทนันท์  แกว้นิล 9,000.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563
32 จา้งเหมาบันทึกขอ้มูลกองสาธารณสุข 12,000.00       12,000.00    เฉพาะเจาะจง เอมภิกา  เมืองเปียง 12,000.00           ราคาต่ าสุด 30/11/2563

33

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง แกว้  วงศ์ใหญ่ 8,000.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

34

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง ฉนัทนา จนัทร์ฟา้เล่ือม 8,000.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

35

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง นิตยา  ดีหล่อง 8,000.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563



36

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง

บุญธรรม  คนยนื

8,000.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

37

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง

มะลิวัลย ์ปักกนุนันท์

8,000.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

38

จา้งเหมาบริการท าความสะอาดในที ่หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง

กรวิการ์  มนาคม

8,000.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

39

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,500.00         8,500.00      เฉพาะเจาะจง

ชัยวัฒน์  กองสี

8,500.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

40

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,500.00         8,500.00      เฉพาะเจาะจง

นิมิต หงษาค า

8,500.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

41

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,500.00         8,500.00      เฉพาะเจาะจง

แสง บุตรพรม

8,500.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

42

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,000.00         9,000.00      

เฉพาะเจาะจง

ณรงค์  ชุ่มเยน็ 9,000.00            

ราคาต่ าสุด 30/11/2563

43

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,000.00         9,000.00      

เฉพาะเจาะจง

ประสาท  อศัวะภูมิ 9,000.00            

ราคาต่ าสุด 30/11/2563

44

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,000.00         9,000.00      

เฉพาะเจาะจง

อดิศักด์ิ  จ ารัสแนว 9,000.00            

ราคาต่ าสุด 30/11/2563

45

จา้งเหมาบริการเกบ็ขน และก าจดัขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง บุญเลิศ  สัตนาโค 9,000.00            ราคาต่ าสุด 30/11/2563

46 รายงานซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,830.00        2,830.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโชคน าชัย 2,830.00           ราคาต่ าสุด 033/2564
47 รายงานจ้างเหมาสูบส้วม 4,500.00        4,500.00    เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  จันทคัต 4,500.00           ราคาต่ าสุด 077/2564
48 รายงานจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดCCTV10,825.00      10,825.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพีแอนด์พี 10,825.00         ราคาต่ าสุด 078/2564
49 จา้งเหมาธุรการกองการศึกษา 9,000.00         9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา  รัตนะ 9,000.00            ราคาต่ าสุด 019/2564 , 30/10/2563



50 จา้งเหมาครูพีเ่ล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00         9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจติรา  เรือนเงิน 9,000.00            ราคาต่ าสุด 071/2564 , 30/10/2563
51 จา้งเหมาดูแลรักษาความสะอาดศพด. 8,000.00         8,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีออน  ฟอ้งพาน 8,000.00            ราคาต่ าสุด 069/2564 , 30/10/2563
52 จา้งเหมาครูพีเ่ล้ียงปฐมวัย ศพด. 9,000.00         9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมี สิทธิเดช 9,000.00            ราคาต่ าสุด 070/2564 , 30/10/2563
53 จา้งเหมาครูพีเ่ล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00         9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรรัมภา  มาไกล 9,000.00            ราคาต่ าสุด 072/2564 , 30/10/2563



036/2564 วันที ่24 พ.ย. 63
042/25564 วันที ่30 ต.ค. 63
079/2564 วันที ่17 พ.ย. 63
080/2564 วันที ่17 พ.ย. 63
100/2564 วันที ่30 พ.ย. 63



101/2564 วันที ่30 พ.ย. 63
102/2564 วันที ่30 พ.ย. 63
103/2564 วันที ่30 พ.ย. 63
104/2564 วันที ่30 พ.ย. 63
105/2564 วันที ่30 พ.ย. 63
106/2564 วันที ่30 พ.ย. 63
107/2564 วันที ่30 พ.ย. 63


