
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

เรื่อง ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม  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 าเดือนธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อย โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

                                                                         
           (นายสมพงศ์  เจาะเส็น) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกะบอกสูบไม่ต า่กว่า 6,000 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต า่กว่า 170 กิโลวัตต์

2,400,000 2,400,000 วิธีคัดเลือก 1. บริษทั 9 ตามรอยพอ่          
 2.หจก.เชียงรายการดับเพลิง

2,400,000 
2,395,000

หจก.เชียงรายการดับเพลิง 2,390,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 5/2565 ลว. 2 ธ.ค. 2564

2 โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้า่คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
ลง หมูท่ี  4 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

300,000 296,306.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชยาวาณิชย์ กรุ๊ป 270,000 หจก.ณัฐชยาวาณิชย์ กรุ๊ป 270,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 6/2565 ลว. 3 ธ.ค. 2564

3 ประกวดราคาซ้ือโครงการจัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 12 
ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์

1,358,000 1,358,000 e-bidding 1.บ.โตโยต้าเชียงราย จา่กัด   2. 1,357,000 บ.โตโยต้าเชียงราย จา่กัด 1,355,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 7/2565 ลว. 16 ธ.ค.2564

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ตรายาง) จา่นวน 8 อัน ส่านักปลัด 4,255 4,255 เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยานเครื องเขียน 4,255 หจก.อุทยานเครื องเขียน 4,255 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 18/2565 ลว. 3 ธ.ค. 2564

5 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าม่านหอประชุม ทต.เวียง
สรวย) จา่นวน 8 ผืน

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง เรือนค่าผ้าม่าน 20,000 เรือนค่าผ้าม่าน 20,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 20/2565 ลว. 7 ธ.ค. 2564

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ที นอนและมุง้ครอบ) 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร์ 6,000 ร้านศรีทองเฟอร์นิเจอร์ 6,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 21/2565 ลว. 7 ธ.ค. 2564

7 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ หลอดไฟ ขนาด 18 วัตต์ จา่นวน
 4 หลอด ของกองช่าง

140 140 เฉพาะเจาะจง บริษทั วานิช บล็อค จา่กัด 140 บริษทั วานิช บล็อค จา่กัด 140 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 7/2565 ลว. 14 ธ.ค. 2564

8 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี ขนาด 120 
แอมป์ จา่นวน 1 ลูก

2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมไดนาโม 2,900 ร้านเฉลิมไดนาโม 2,900 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 5/2565 ลว. 14 ธ.ค. 2564

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จา่นวน 11 รายการ ของกองช่าง 2,309 2,309 เฉพาะเจาะจง บริษทั วานิช บล็อค จา่กัด 2,309 บริษทั วานิช บล็อค จา่กัด 2,309 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 6/2565 ลว. 14 ธ.ค. 2564

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จา่นวน 19 รายการ ส่านักปลัด 16,470 16,470 เฉพาะเจาะจง หจก. ไทโย บ้านและวัสดุ 16,470 หจก. ไทโย บ้านและวัสดุ 16,470 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 26/2565 ลว. 22 ธ.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 4   เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 4   เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

11 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ผ้าก่ามะหยี )  ส่านักปลัด 525 525 เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยานเครื องเขียน 525 หจก.อุทยานเครื องเขียน 525 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 23/2565 ลว. 22 ธ.ค. 2564

12 ซ้ือมิเตอร์วัดน้า่ จา่นวน 25 ตัว ส่านักปลัด 9,875 9,875 เฉพาะเจาะจง หจก. ไทโย บ้านและวัสดุ 9,875 หจก. ไทโย บ้านและวัสดุ 9,875 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 22/2565 ลว. 22 ธ.ค. 2564

13 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จา่นวน 2 รายการ 
ส่านักปลัด

760 760 เฉพาะเจาะจง อู ่ธนวัฒน์ยานยนต์ 760 อู ่ธนวัฒน์ยานยนต์ 760 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 25/2565 ลว. 22 ธ.ค. 2564

14 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จา่นวน 3 รายการ ส่านัก
ปลัด

2,240 2,240 เฉพาะเจาะจง อู ่ธนวัฒน์ยานยนต์ 2,240 อู ่ธนวัฒน์ยานยนต์ 2,240 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 24/2565 ลว. 22 ธ.ค. 2564

15 จ้างจัดท่าป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ ขนาด 120x240 ซม.
 จา่นวน 15 ป้าย (ช่วง 7 วันอันตราย) ส่านักปลัด

11,250 11,250 เฉพาะเจาะจง ร้านนัสมีเดีย 11,250 ร้านนัสมีเดีย 11,250 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 22/2565 ลว. 22 ธ.ค. 2564

16 จ้างเหมาตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทัง้ปี ประจา่ปีงบประมาณ 2565 (ธงผ้าสีแดง 
จา่นวน 100 ผืน) ส่านักปลัด

3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  วินสาย 3,700 นายประพนัธ์ วินสาย 3,700 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 22/2565 ลว. 22 ธ.ค. 2564

17 จัดซ้ือน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อลื น เดือน ธันวาคม 2564 7,278.20            7,278.20   เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลื ยม 7,278.20    หจก.แม่สรวยปิโตรเลื ยม 7,278.20    เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 1/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

18 จัดซ้ือน้า่มันเชือ้เพลิงและหล่อลื น เพื อใช้ตามโครงการ
ปรับปรุงถนนสายการเกษตร ถนนสายป่าช้า ถนนสาย
จุดชมวิวว ถนนสายหว้ยต้นผ้ึง ถนนสายต้นน้า่ ถนน
สายหลังหอประชุม หมูท่ี  15

26,557.90          26,557.90     เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลื ยม 26,557.90   หจก.แม่สรวยปิโตรเลื ยม 26,557.90   เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 2/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

19 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพื อช่วยปฏบิัติงานด้าน
บันทึกและปรับปรุงข้อมูลเกี ยวกับภาษทีี ดินและสิ งปลูก
สร้าง ภาษปี้าย ของกองคลัง

9,500                9,500       เฉพาะเจาะเจง นางเขมจิรา  สิงเหาะ 9,500         นางเขมจิรา  สิงเหาะ 9,500         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 4   เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

20 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพื อช่วยปฏบิัติงานด้าน
สาธารณูปการ ของกองช่าง

8,000                8,000.00   เฉพาะเจาะเจง นายเจษฎา  ก้อนจันทร์ 8,000         นายเจษฎา  ก้อนจันทร์ 8,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 2/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

21 จ้างเหมาบริการแม่บ้านดูแลความสะอาด ประจา่
ส่านักงาน

8,500                8,500.00   เฉพาะเจาะเจง นางสาธิตา  บุญวงศ์ 8,500         นางสาธิตา  บุญวงศ์ 8,500         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 2/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

22 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพื อช่วยปฏบิัติงานด้าน
พฒันาชุมชน ของส่านักปลัด

8,000                8,000.00   เฉพาะเจาะเจง นายอ่านวย  อนันต์ 8,000         นายอ่านวย  อนันต์ 8,000         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 2/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

23 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพื อช่วยปฏบิัติงานเกี ยว
กิจการประปาหมูบ่้าน หมูท่ี  14 บ้านเด่นภเูวียง

8,000                8,000.00   เฉพาะเจาะเจง นายธงชัย  สุนุมิตร 8,000         นายธงชัย  สุนุมิตร 8,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 5/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

24 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพื อช่วยปฏบิัติงานเกี ยว
กิจการประปาหมูบ่้าน หมูท่ี  14 บ้านเด่นภเูวียง

8,000                8,000.00   เฉพาะเจาะเจง นายอภเิดช  ผัดธิ 8,000         นายอภเิดช  ผัดธิ 8,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 4/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

25 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพื อช่วยปฏบิัติงานด้าน
การเงินและงานพสัดุ กองการศึกษา

8,000                8,000.00   เฉพาะเจาะเจง นายนราวิชญ์  มงคล 8,000         นายนราวิชญ์  มงคล 8,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 7/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

26 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพื อช่วยปฏบิัติงานด้าน
ประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลงานเผยแพร่ข่าวสาร งาน
สารนิเทศและการสื อสาร งานกิจการสภา ตลอดจนการ
ดูแลเครื องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ทั วไปของ
ส่านักงานปลัดเทศบาลต่าบล

7,500                7,500       เฉพาะเจาะเจง นางสาวสุพรพรรณ  ปินใจน่า 7,500         นางสาวสุพรพรรณ  ปินใจน่า 7,500         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 6/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

27 จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธุรการของกองการศึกษา 9,000                9,000       เฉพาะเจาะเจง นางสาวเปรมวดี  ค่าภรีะ 9,000         นางสาวเปรมวดี  ค่าภรีะ 9,000         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 8/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2564

28 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนของ ศพด.หมูท่ี  1 บ้าน
โป่งปูเฟอืง

3,913                3,913       เฉพาะเจาะเจง นายเอนก   ศรีธิ 3,913         นายเอนก   ศรีธิ 3,913         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 6/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2565

29 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนของ ศพด.หมูท่ี  4 บ้าน
ป่าบง

2,086                2,086       เฉพาะเจาะเจง นายอะบี  ปอแฉ่ 2,086         นายอะบี  ปอแฉ่ 2,086         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 5/2565 ลงวันที  1 ต.ค. 2565



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 4   เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

30 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารสีและขาวด่า จา่นวน 1 เครื อง 
เพื อใช้ในกิจการของเทศบาลต่าบลเวียงสรวย 
ประจา่เดือน ธันวาคม 2564

2,200                2,200       เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา่กัด 2,200         บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา่กัด 2,200         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 55/2564 ลงวนัที  30 ก.ย.  2564

31 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารขาวด่า จา่นวน 1 เครื อง เพื อใช้
ในกิจการของเทศบาลต่าบลเวียงสรวย ประจา่เดือน 
ธันวาคม 2564

2,200                2,200       เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา่กัด 2,200         บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา่กัด 2,200         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 56/2564 ลงวนัที  30 ก.ย.  2564

32 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารขาวด่า จา่นวน 1 เครื อง เพื อใช้
ในงานกองช่าง ประจา่เดือน ธันวาคม  2564

2,200                2,200       เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา่กัด 2,200         บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา่กัด 2,200         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 135/2564 ลงวนัที  30 ก.ย.  2564


