
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

หรือจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา คัดเลือก ของสัญญาหรือ

(บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,500.00         6,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงคราญ  รักไทย 6,500.00          ราคาต  าสุด 026/2565

2 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติประชาสัมพันธ์ 15,000.00       15,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐศิญา  ภู่ทอง 15,000.00        ราคาต  าสุด 027/2565

3 จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด 1,000.00         1,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทิพฟอริส 1,000.00          ราคาต  าสุด 034/2565

4 จ้างเหมาบริการสูบส้วมอาคารขนส่งเทศบาล 5,200.00         5,200.00          เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  5,200.00          ราคาต  าสุด 035/2565

5 รายงานซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 24,018.10       24,018.10        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 24,018.10        ราคาต  าสุด 30/9/2564

6 รายงานซ้ือวัสดุส านักงาน(น้ าดื ม) 2,550.00         2,550.00          เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ 2,550.00          ราคาต  าสุด 30/9/2564

7 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(คลัง) 2,000.00         2,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,000.00          ราคาต  าสุด 001/2565

8 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สป) 2,000.00         2,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,000.00          ราคาต  าสุด 003/2565

9 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สธ) 2,000.00         2,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,000.00          ราคาต  าสุด 002/2565

10 รายงานอาหารเสริม(นม) 232,676.28     232,676.28     เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 205,559.20      ราคาต  าสุด 003/2565

11 จ้างเหมาดูแลท าความสะอาดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 3,000.00         3,000.00          เฉพาะเจาะจง ภัคมล 3,000.00          ราคาต  าสุด

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

13 จ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองสาธารณสุข 13,000.00       13,000.00        เฉพาะเจาะจง เอมภิกา  เมืองเปียง 13,000.00        ราคาต  าสุด

14

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2564
เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันท่ี 31 ตุลาคม 2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



15

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

16

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

17

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

18

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

19

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

20

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

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

21

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

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

22

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

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

23

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

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

24

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

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

25

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

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

26 จ้างซ่อมบ ารุงรถตักหน้าขุดหลัง (ปะยาง) 800.00            800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเทิงยางยนต์ 800.00             ราคาต  าสุด

27

จ้างซ่อมบ ารุงรถขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 812035
 ชร

2,000.00         2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคมอเตอร์แอร์ 2,000.00          ราคาต  าสุด



28 จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิด 3,000.00         3,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 3,000.00          ราคาต  าสุด

29

จ้างซ่อมบ ารุงรถขยะเขียวเล็ก ทะเบียน ผข 8271 ชร 9,680.00         9,680.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคมอเตอร์แอร์ 9,680.00          ราคาต  าสุด

30 จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิด 3,000.00         3,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 3,000.00          ราคาต  าสุด

31 จ้างเหมาดูแลท าความสะอาดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 3,000.00         3,000.00          เฉพาะเจาะจง ภัคมล 3,000.00          ราคาต  าสุด

32 จ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองสาธารณสุข 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นนทนันท์  แก้วนิล 9,000 ราคาต  าสุด

33 จ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองสาธารณสุข 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง เอมภิกา  เมืองเปียง 13,000 ราคาต  าสุด

34

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง แก้ว  วงศ์ใหญ่ 8,000 ราคาต  าสุด

35

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง พร ใจแก้ว 8,000 ราคาต  าสุด

36

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นิตยา  ดีหล่อง 8,000 ราคาต  าสุด

37

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บุญธรรม  คนยืน 8,000 ราคาต  าสุด

38

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง มะลิวัลย์ ปักกุนนันท์ 8,000 ราคาต  าสุด

39

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง กรวิการ์  มนาคม 8,000 ราคาต  าสุด

40

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน์  กองสี 9,500 ราคาต  าสุด

41

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ทนงศัก์ 9,500 ราคาต  าสุด

42

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง แสง บุตรพรม 9,500 ราคาต  าสุด



43

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ไพวรรณ์  อยู่ทน 9,500 ราคาต  าสุด

44

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ศักดิ  ใจยา 9,500 ราคาต  าสุด

45

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง บุญเลิศ  สัตนาโค 9,500 ราคาต  าสุด

46 จ้างซ่อมแอร์กองสาธารณสุข 4,550 4,550 เฉพาะเจาะจง เอส วาย เซอร์วิส 4,550 ราคาต  าสุด

47 จ้างเหมาบุคลากรธุรการช่าง 9,500.00         9,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุทธิชา  วงษ์ภักด์ิ 9,500.00          ราคาต  าสุด 016/2565

48 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านช่าง 11,000.00       11,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายปุณณรัตน์  ใจนวล 11,000.00        ราคาต  าสุด 017/2565

49 จ้างเหมาบริการบุคคลากรปฏิบัติงานช่างโยธา  9,000.00         9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัครพนธ์ ไชยยิถะ 9,000.00          ราคาต  าสุด 018/2565

50 จ้างเหมาบริการบุคคลากรปฏิบัติงานส ารวจออกแบบงานก่อสร้าง9,000.00         9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพันธกาน  บุญชื น 9,000.00          ราคาต  าสุด 019/2565

51 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดห้องน้ าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และห้องน้ าข่วงเวียงเทิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง5,000.00         5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาวีร์  ปันจันทร์ 2,500.00          ราคาต  าสุด 020/2565

52 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,500.00         9,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพร อุดสา 9,500.00          ราคาต  าสุด 021/2565

53 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 9,500.00         9,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  ไคร่นุ่นสิงห์ 9,500.00          ราคาต  าสุด 022/2565

54 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 8,000.00         8,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธ์ิ  ไคร่นุ่นสิงห์ 8,000.00          ราคาต  าสุด 023/2565

55 จ้างเหมาดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณข่วงเวียงเทิง 6,000.00         6,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร์  อุทธิยา 6,000.00          ราคาต  าสุด 024/2565

56 จ้างเหมาดูแลสถานีสูบน้ า 5,000.00         5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดมสิทธ์ิ  จันทาพูน 5,000.00          ราคาต  าสุด 025/2565

57 จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา 9,000.00         9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  รัตนะ 9,000.00          ราคาต  าสุด 019/2564 , 1/10/2563

58 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00         9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิตรา  เรือนเงิน 9,000.00          ราคาต  าสุด 022/2564 , 1/10/2563

59 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดศพด. 8,000.00         8,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีออน  ฟ้องพาน 8,000.00          ราคาต  าสุด 020/2564 , 1/10/2563

60 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัย ศพด. 9,000.00         9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมี  สิทธิเดช 9,000.00          ราคาต  าสุด 021/2564 , 1/10/2563

61 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00         9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรรัมภา  มาไกล 9,000.00          ราคาต  าสุด 023/2564 , 1/10/2563

62 จ้างเหมาท าสะพานจุดปล่อยโครงการจัดงานวันลอยกระทง 20,000.00       20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  พรมมา 20,000.00        ราคาต  าสุด 041/2564,26/10/2563

63 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง 3,000.00         3,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ์  วงค์ขาว 3,000.00          ราคาต  าสุด 039/2564,26/10/2563



64 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและแสงสว่างโครงการัดงานวันลอยกระทง 19,690.00       19,690.00        วิธีเฉพาะเจาะจง เอส วาย เซอร์วิส 19,690.00        ราคาต  าสุด 016/2564,26/10/2563

65 จัดซ้ือวัสดุพิธีเปิดโครงการจัดงานวันลอยกระทง 7,439.00         7,439.00          วิธีเฉพาะเจาะจง เมษาพาณิชย์ 7,439.00          ราคาต  าสุด 015/2564,26/10/2563

66 จัดซ้ือวัสดุจัดสถานที โครงการจัดงานวันลอยกระทง 2,270.00         2,270.00          วิธีเฉพาะเจาะจง อนันต์วัฒนา จ ากัด 2,270.00          ราคาต  าสุด 017/2564,26/10/2563

67 จ้างเหมาเวทีเครื องเสียงโครงการจัดงานวันลอยกระทง 20,000.00       20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมยศ  จันทร์ภูงา 20,000.00        ราคาต  าสุด 040/2564,26/10/2563
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