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

1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,200.00           5,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคน าชัย 5,200.00         ราคาต  าสุด 197/๒๕๖5 

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 38,000.00         38,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สานุพัฐ จ ากัด  38,000.00       ราคาต  าสุด 198/2565  

3 จ้างท าป้ายไวนิลการประชุมประชาคมแผน 450.00              450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 450.00            ราคาต  าสุด 285/2565 

4 จ้างเช็คระยะรถยนต์ ทะเบียน กฉ 6332 7,035.25           7,035.25        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูล้านนา  จ ากัด  7,035.25         ราคาต  าสุด 289/2565 

5 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 6333 14,378.66         14,378.66      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูล้านนา  จ ากัด  14,378.66       ราคาต  าสุด 293/2565

6

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  1 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

7

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  2 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

8

จ่างซ่อมบ ารุงรถเขียวใหญ่ ทะเบียน 812035 
ชร

2,880.00           2,880.00        ร้านเทคนิคมอเตอร์แอร์ 2,880.00         

9

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  3 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

10

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  4 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

11

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
ตรวจยันการติดเช้ือ 1 รอบ วันที  7 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันท่ี 31 มีนาคม 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  8 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

13

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
ตรวจยันการติดเช้ือ 1 รอบ วันที  9 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

14

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  10 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

15

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 2 รอบ วันที  11 มี.ค.65

1,000.00           1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 1,000.00         ราคาต  าสุด

16

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 3 รอบ วันที  12 มี.ค.65

1,500.00           1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 1,500.00         ราคาต  าสุด

17

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  14 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

18

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  15 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

19 จ้างท าป้ายอาหารสะอาด 9,200.00           9,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเทิงน้ าใส 9,200.00         ราคาต  าสุด

20

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 2 รอบ วันที  11 มี.ค.65

1,000.00           1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 1,000.00         ราคาต  าสุด

21

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  17 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

22

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 1 รอบ วันที  19 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

23

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
ตรวจยันการติดเช้ือ 1 รอบ วันที  21 มี.ค.65

500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต  าสุด

24

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 3 รอบ วันที  22 มี.ค.65

1,500.00           1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 1,500.00         ราคาต  าสุด
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จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 2 รอบ วันที  23 มี.ค.65

1,000.00           1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 1,000.00         ราคาต  าสุด

26

จ้างเหมาบริการรถรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการ
รักษา 2 รอบ วันที  24 มี.ค.65

1,000.00           1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 1,000.00         ราคาต  าสุด

27

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

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

29

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

30

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

31

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

32

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

33

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

34

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

35

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

9,500.00           9,500.00        เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ชุ่มเย็น 9,500.00         ราคาต  าสุด

36

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

37

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

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



38

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

39

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

40

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก าจัดขยะในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง

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

41 จัดซ้ือน้ ามันไฮโดรลิก 3,960.00           3,960.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน่วิสุทธ์ิยนต์ 2 3,960.00         ราคาต  าสุด

42 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 240.00              240.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จ ากัด 240.00            ราคาต  าสุด 187/๒๕๖5 

43 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  3,900.00           3,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธ์ยนต์ 2 3,900.00         ราคาต  าสุด 189/2565  

44 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,450.00           9,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สานุพัฐ จ ากัด  9,450.00         ราคาต  าสุด 190/2565 

45 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,700.00           1,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากัด  1,700.00         ราคาต  าสุด 192/2565 

46 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,500.00           2,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากัด  2,500.00         ราคาต  าสุด 193/2565

47 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  2,506.00 2,506.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 2,506.00 ราคาต  าสุด 194/2565 
48 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  2,935.00           2,935.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอลลูน บุ๊ค 2,935.00         ราคาต  าสุด 195/2565 
49 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,905.00         17,905.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เมืองเทิงการไฟฟ้า (ส านักงานใหญ่) 17,905.00       ราคาต  าสุด 196/2565 
50 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 280.00              280.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ 280.00            ราคาต  าสุด 186/2565 

51
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน  
กค 7901 3,120.00 3,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เทคนิคมอเตอร์แอร์ 3,120.00 ราคาต  าสุด 284/๒๕๖5 

52 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขรท 325 ชร 505.00 505.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จ ากัด 505.00 ราคาต  าสุด 310/๒๕๖5 
53 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,230.00           5,230.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากัด  5,230.00         ราคาต  าสุด 201/๒๕๖5 
54 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2,820.00           2,820.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ ากัด  2,820.00         ราคาต  าสุด 200/๒๕๖5 
55 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,180.00           1,180.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงการเกษตร  1,180.00         ราคาต  าสุด 199/2565
56 จ้างปรับปรุงวัสดุมุงหลังคาศาลาแปดเหลี ยม ณ ข่วงวัฒนธรรมเวียงเทิง49,000.00         49,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส วาย เซอร์วิส 49,000.00       ราคาต  าสุด 300/2565
57 จ้างซ่อมเครื องตัดหญ้า 285.00              285.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรจน์ยนต์ เทิง จ ากัด 285.00            ราคาต  าสุด 301/2565
58 จ้างซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ 1,590.00           1,590.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์  1,590.00         ราคาต  าสุด 305/2565  



59 จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  รัตนะ 10,000.00       ราคาต  าสุด 502/2565 , 28/02/2565

60 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิตรา  เรือนเงิน 9,000.00         ราคาต  าสุด 505/2565 , 28/02/2565

61 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดศพด. 8,000.00           8,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีออน  ฟ้องพาน 8,000.00         ราคาต  าสุด 504/2565 , 28/02/2565

62 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัย ศพด. 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  มวงแก่น 9,000.00         ราคาต  าสุด 501/2565 , 28/02/2565

63 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00           9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรรัมภา  มาไกล 9,000.00         ราคาต  าสุด 506/2565 , 28/02/2565

64 จ้างเหมาประกอบพิธีทางศาสนาโครงการสรงน้ าพระธาตุศรีมหาโพธ์ิ2,700.00           2,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวไพรัช  พันธ์วิไล 2,700.00         ราคาต  าสุด 299/2565,16/03/2565

65 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการสรงน้ าพระธาตุศรีมหาโพธ์ิ 300.00              300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 300.00            ราคาต  าสุด 298/2565,16/03/2565

66 รายงานซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น -                    -                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง -                  ราคาต  าสุด 28/2/2565
67 รายงานซ้ือวัสดุส านักงาน(น้ าดื ม) -                    -                 เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ -                  ราคาต  าสุด 28/2/2565
68 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(คลัง) 2,000.00           2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,000.00         ราคาต  าสุด 001/2565
69 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สป) 2,000.00           2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,000.00         ราคาต  าสุด 003/2565
70 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สธ) 2,000.00           2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,000.00         ราคาต  าสุด 002/2565
71 รายงานอาหารเสริม(นม) 561,163.20       561,163.20    เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 561,163.20     ราคาต  าสุด 003/2565


