
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

เรื่อง ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
…………………………………………………………………….………………… 

 

  ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท าผลการพิจารณาเป็นรายเดือน  (ตามแบบ 
สขร.1)  เพ่ือเป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น  

  ในการนี้ เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการตาม                  
แบบ สขร.1 เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นที่เรียบร้อย โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ ณ วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                                                                 
           (นายสมพงศ์  เจาะเส็น) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย 
 
 

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต ถนนสายทางบา้นโปง่ปา่แขม หมู่
ที่ 16 เชื่อมถนนสายทางบา้นหนองผ า หมู่ที่ 
9 ต.แม่สรวย จ านวน 4 ช่วง ยาวรวม 3,600 
เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 14,375 ตาราง
เมตร

5,200,000.00   5,701,861.48    วธิคัีดเลือก 1.หจก.เชียงรายทรายเพชร            
2. บ.นันทชัยเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด     

3.บ.พูเ่จริญการโยธา จ ากัด

  5,211,000.00  
5,215,000.00 
5,213,500.00

หจก.เชียงรายทรายเพชร 51,910,000.000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 4/2565 ลว. 30 พ.ย. 2564

2 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ
หอประชุม ทต.เวยีงสรวย จ านวน 14 ผืน)

23,800           23,800            เฉพาะเจาะเจง นายสมจิตร  อุ่นปงิ 23,800               นายสมจิตร  อุ่นปงิ 23,800                        เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 7/2565 ลว. 1 พ.ย. 2564

3 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบยีน 
81-5284 เชียงราย

4,019.99 4,019.99 เฉพาะเจาะเจง บ.อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จ ากัด 4,019.99 บ.อีซูซุเชียงรายบริการ (2002) จ ากัด 4,019.99 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 6/2565 ลว. 1 พ.ย. 2564

4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 
รายการ ของรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ 
หมายเลขทะเบยีน ตค 3725 เชียงราย

1,926 1,926 เฉพาะเจาะเจง ร้านธนากรแทรกเตอร์ 1,926 ร้านธนากรแทรกเตอร์ 1,926 เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 4/2565 ลว. 11 พ.ย. 2564

5 ซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 
ส านักปลัด

46,650 46,650 เฉพาะเจาะเจง หจก.ประยงค์กลกาล (1996) 46,650 หจก.ประยงค์กลกาล (1996) 46,650 เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 12/2565 ลว. 11 พ.ย. 2564

6 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคอมพวิเอตร์ รหสั
ครุภณัฑ์ 416-61-0076 จ านวน 1 เคร่ือง

1,850 1,850 เฉพาะเจาะเจง ทีซี ซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,850 ทีซี ซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,850 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 15/2565 ลว. 05 พ.ย. 2564

7 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10 รายการ
 ส านักปลัด

5,040 5,040 เฉพาะเจาะเจง หจก.พ.ีพ.ีเชียงรายเคมีภณัฑ์ 5,040 หจก.พ.ีพ.ีเชียงรายเคมีภณัฑ์ 5,040 เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 13/2565 ลว. 09 พ.ย.2564

8 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
ส านักปลัด

8,520 8,520 เฉพาะเจาะเจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม 8,520 หจก.เชียงรายเทคโนคอม 8,520 เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 11/2565 ลว. 04 พ.ย. 2564

9 จ้างเหมาขุดลอกล าหว้ยสาธารณประโยชน์ 
(ล าหว้ยส้าน) หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยส้าน

12,000 12,000 เฉพาะเจาะเจง นายณรงค์เดช  เงือกงาม 12,000 นายณรงค์เดช  เงือกงาม 12,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 7/2565 ลว. 11 พ.ย. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2564
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงรำย

วันที ่  1  เดอืน    ธนัวำคม   พ .ศ. 2564

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2564
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงรำย

วันที ่  1  เดอืน    ธนัวำคม   พ .ศ. 2564

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง

10 ซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 
ส านักปลัด

25,000           25,000            เฉพาะเจาะเจง หจก.ไทโย บา้นและวสัดุ 25,000               หจก.ไทโย บา้นและวสัดุ 25,000                        เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 14/2565 ลว. 11 พ.ย. 2564

11 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล จุดรับลงทะเบยีน
เพือ่รับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ 2566

240                240                เฉพาะเจาะเจง ร้านนัสมีเดีย 240                   ร้านนัสมีเดีย 240                            เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 18/2565 ลว. 12 พ.ย. 2564

12 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล พร้อมโครงไม้ ขนาด
 1x2 เมตร จ านวน 1 ปา้ย

640                640                เฉพาะเจาะเจง ร้านนัสมีเดีย 640                   ร้านนัสมีเดีย 640                            เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 17/2565 ลว. 12 พ.ย. 2564

13 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล โครงการเทศบาล
ร่วมใจต้านภยัโควดิ-19 ประจ าป ี2564 
เทศบาลต าบลเวยีงสรวย

345.60           345.60            เฉพาะเจาะเจง ร้านนัสมีเดีย 345.60               ร้านนัสมีเดีย 345.60                        เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 16/2565 ลว. 12 พ.ย. 2564

14 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ 
ขนาด 205 R14C) จ านวน 2 เส้น ส านักปลัด

4,600             4,600              เฉพาะเจาะเจง อู่ ส.เค.เต้ย อะไหล่ยนต์ 4,600                อู่ ส.เค.เต้ย อะไหล่ยนต์ 4,600                          เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 15/2565 ลว. 15 พ.ย. 2564

15 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ใบเสร็จค่าน้ าประปา) 
จ านวน 6,000 แผ่น ส านักปลัด

4,500             4,500              เฉพาะเจาะเจง จุรี  หนูเอียด 4,500                จุรี  หนูเอียด 4,500                          เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 16/2565 ลว. 19 พ.ย. 2564

16 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา 9,030             9,030              เฉพาะเจาะเจง หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 9,030                หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 9,030                          เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 9/2565 ลว. 26 พ.ย. 2564

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ส านัก
ปลัด

1,509             1,509              เฉพาะเจาะเจง หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 1,509                หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 1,509                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 17/2565 ลว. 26 พ.ย. 2564

18 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ
หอประชุม ทต.เวยีงสรวย จ านวน 14 ผืน)

23,800           23,800            เฉพาะเจาะเจง นายสมจิตร  อุ่นปงิ 23,800               นายสมจิตร  อุ่นปงิ 23,800                        เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 7/2565 ลว. 1 พ.ย. 2565

19 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10 รายการ
 ส านักปลัด

5,040             5,040              เฉพาะเจาะเจง หจก.พ.ีพ.ีเชียงรายเคมีภณัฑ์ 5,040                หจก.พ.ีพ.ีเชียงรายเคมีภณัฑ์ 5,040                          เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 13/2565 ลว. 9 พ.ย. 2565

20 ซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 
ส านักปลัด

25,000           25,000            เฉพาะเจาะเจง หจก.ไทโย บา้นและวสัดุ 25,000               หจก.ไทโย บา้นและวสัดุ 25,000                        เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 14/2565 ลว. 11 พ.ย. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2564
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงรำย

วันที ่  1  เดอืน    ธนัวำคม   พ .ศ. 2564

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง

21 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ 
ขนาด 205 R14C) จ านวน 2 เส้น ส านักปลัด

4,600             4,600              เฉพาะเจาะเจง อู่ ส.เค.เต้ย อะไหล่ยนต์ 4,600                อู่ ส.เค.เต้ย อะไหล่ยนต์ 4,600                          เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 15/2565 ลว. 15 พ.ย. 2565

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ใบเสร็จค่าน้ าประปา) 
จ านวน 6,000 แผ่น ส านักปลัด

4,500             4,500              เฉพาะเจาะเจง จุรี  หนูเอียด 4,500                จุรี  หนูเอียด 4,500                          เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 16/2565 ลว. 19 พ.ย. 2565

23 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา 9,030             9,030              เฉพาะเจาะเจง หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 9,030                หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 9,030                          เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 9/2565 ลว. 26 พ.ย. 2565

24 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ส านัก
ปลัด

1,509             1,509              เฉพาะเจาะเจง หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 1,509                หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 1,509                          เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 17/2565 ลว. 26 พ.ย. 2565

25 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน 
พฤศจิกายน 2564

9,681.94         9,681.94          เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปโิตรเล่ืยม 9,681.94            หจก.แม่สรวยปโิตรเล่ืยม 9,681.94                     เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 1/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

26 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตาม
โครงการบรรทุกดินหนิเขื่อนมายังเทศบาล
ต าบลเวยีงสรวย

1,835.40         1,835.40          เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปโิตรเล่ืยม 1,835.40            หจก.แม่สรวยปโิตรเล่ืยม 1,835.40                     เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 2/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

27 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนเพือ่การเกษตรภายใน
หมู่บา้น บา้นเด่นภเูวยีง หมู่ที่ 14

1,221.60         1,221.60          เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปโิตรเล่ืยม 1,221.60            หจก.แม่สรวยปโิตรเล่ืยม 1,221.60                     เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 2/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

28 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิติังาน
ด้านบนัทึกและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษปีา้ย ของกองคลัง

9,500             9,500              เฉพาะเจาะเจง นางเขมจิรา  สิงเหาะ 9,500                นางเขมจิรา  สิงเหาะ 9,500                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

29 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิติังาน
ด้านสาธารณูปการ ของกองช่าง

8,000             8,000.00          เฉพาะเจาะเจง นายเจษฎา  ก้อนจันทร์ 8,000                นายเจษฎา  ก้อนจันทร์ 8,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 2/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

30 จ้างเหมาบริการแม่บา้นดูแลความสะอาด 
ประจ าส านักงาน

8,500             8,500.00          เฉพาะเจาะเจง นางสาธติา  บญุวงศ์ 8,500                นางสาธติา  บญุวงศ์ 8,500                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 2/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

31 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิติังาน
ด้านพฒันาชุมชน ของส านักปลัด

8,000             8,000.00          เฉพาะเจาะเจง นายอ านวย  อนันต์ 8,000                นายอ านวย  อนันต์ 8,000                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 2/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2564
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงรำย

วันที ่  1  เดอืน    ธนัวำคม   พ .ศ. 2564

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง

32 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิติังาน
เกี่ยวกิจการประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 14 บา้น
เด่นภเูวยีง

8,000             8,000.00          เฉพาะเจาะเจง นายธงชัย  สุนุมิตร 8,000                นายธงชัย  สุนุมิตร 8,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 5/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

33 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิติังาน
เกี่ยวกิจการประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 14 บา้น
เด่นภเูวยีง

8,000             8,000.00          เฉพาะเจาะเจง นายอภเิดช  ผัดธิ 8,000                นายอภเิดช  ผัดธิ 8,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 4/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

34 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิติังาน
ด้านการเงินและงานพสัดุ กองการศึกษา

8,000             8,000.00          เฉพาะเจาะเจง นายนราวชิญ์  มงคล 8,000                นายนราวชิญ์  มงคล 8,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 7/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

35 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิติังาน
ด้านประชาสัมพนัธข์องเทศบาลงานเผยแพร่
ข่าวสาร งานสารนิเทศและการส่ือสาร งาน
กิจการสภา ตลอดจนการดูแลเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ทั่วไปของส านักงาน
ปลัดเทศบาลต าบล

7,500             7,500              เฉพาะเจาะเจง นางสาวสุพรพรรณ  ปนิใจน า 7,500                นางสาวสุพรพรรณ  ปนิใจน า 7,500                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 6/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

36 จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธรุการของกอง
การศึกษา

9,000             9,000              เฉพาะเจาะเจง นางสาวเปรมวดี  ค าภรีะ 9,000                นางสาวเปรมวดี  ค าภรีะ 9,000                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 8/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2564

37 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนของ ศพด.
หมู่ที่ 1 บา้นโปง่ปเูฟอืง

4,295             4,295              เฉพาะเจาะเจง นายเอนก   ศรีธิ 4,295                นายเอนก   ศรีธิ 4,295                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 6/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2565

38 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนของ ศพด.
หมู่ที่ 4 บา้นปา่บง

2,290             2,290              เฉพาะเจาะเจง นายอะบ ี ปอแฉ่ 2,290                นายอะบ ี ปอแฉ่ 2,290                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 5/2565 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2565

39 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสีและขาวด า จ านวน
 1 เคร่ือง เพือ่ใช้ในกิจการของเทศบาลต าบล
เวยีงสรวย ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

2,200             2,200              เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,200                บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,200                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 55/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย.  2564

40 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด า จ านวน 1 
เคร่ือง เพือ่ใช้ในกิจการของเทศบาลต าบล
เวยีงสรวย ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

2,200             2,200              เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,200                บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,200                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 56/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย.  2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2564
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงรำย

วันที ่  1  เดอืน    ธนัวำคม   พ .ศ. 2564

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง

41 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด า จ านวน 1 
เคร่ือง เพือ่ใช้ในงานกองช่าง ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน  2564

2,200             2,200              เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,200                บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,200                          เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 135/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย.  2564


