
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

เรื่อง ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
…………………………………………………………………….………………… 

 

  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 าเดือนมกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อย โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 

                                                                                                  
          (นายสมพงศ์  เจาะเส็น) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างเหมาด าเนินการตามโครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน งานส ารวจแปลงทีดิ่น

196,880             196,880   เฉพาะเจาะเจง บริษทั สยาม จีไอเอส จ ากัด 196,880     บริษทั สยาม จีไอเอส จ ากัด 196,880     เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 9/2565 ลว. 31 ม.ค. 2565

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ าด่ืม) ของ ศพด.ในเขต ทต.
เวียงสรวย จ านวน 4 ศูนย์ ประจ าเดือน ม.ค-มี.ค. 2565

1,095                1,095       เฉพาะเจาะเจง สมคิดบริการ 1,095         สมคิดบริการ 1,095         เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 12.1/2565 ลว. 4 ม.ค. 2565

3 ซ้ัอวัสดุงานบ้านงานครัว (น้า้ด่ืม) ประจา้เดือน ม.ค.-มี.ค.
 2565

3,345 3,345 เฉพาะเจาะเจง สมคิดบริการ โดยนายสมคิด  
แก้วใบงาม

3,345 สมคิดบริการ โดยนายสมคิด  
แก้วใบงาม

3,345 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 27/2565 ลว. 4 ม.ค. 2565

4 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จา้นวน 1 รายการ ของ
รถขุดตึนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 3724 เชียงราย

6,099 6,099 เฉพาะเจาะเจง ร้านธนากรแทรกเตอร์ 6,099 ร้านธนากรแทรกเตอร์ 6,099 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 8/2565 ลว. 4 ม.ค. 2565

5 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ (หลอดไฟฟา้ จา้นวน 6 หลอด) 
ของกองช่าง

900 900 เฉพาะเจาะเจง บ.วานิช บล็อค จา้กัด 900 บ.วานิช บล็อค จา้กัด 900 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 8/2565 ลว. 4 ม.ค. 2565

6 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบเพือ่ขุดฝังกลบบ่อขยะบ้าน
โป่งปูเฟอืง หมูท่ี ่1

8,000 8,000 เฉพาะเจาะเจง นายสุรชัย  จา้กัด 8,000 นายสุรชัย  จา้กัด 8,000 ผู้มีอาชีพรับจ้าง 10/2565 ลว. 10 ม.ค. 2565

7 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์การชา้ระภาษี
พร้อมติดต้ัง ประจา้ปีงบประมาณ 2565

6,600 6,600 เฉพาะเจาะเจง ร้านนัสมีเดีย 6,600 ร้านนัสมีเดีย 6,600 ผู้มีอาชีพรับจ้าง 8/2565 ลว. 10 ม.ค. 2565

8 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถไถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 3725 
เชียงราย หมายเลขครุภณัฑ์ 019-54-0001

19,350 19,350 เฉพาะเจาะเจง โรงกลึงเบิม้กลการ 19,350 โรงกลึงเบิม้กลการ 19,350 ผู้มีอาชีพรับจ้าง 9/2565 ลว. 10 ม.ค. 2565

9 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จา้นวน 2 
เคร่ือง หมายเลขครุภณัฑ์ 420-48-0003, 
420-48-0004 ของกองคลัง

3,700 3,700 เฉพาะเจาะเจง ร้านป่าซางมิวสิคแอนด์เซอร์วิส 
แม่สรวย

3,700 ร้านป่าซางมิวสิคแอนด์เซอร์วิส
 แม่สรวย

3,700 ผู้มีอาชีพรับจ้าง 14/2565 ลว. 28 ม.ค. 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1   เดือน   กุมภำพันธ์   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 มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1   เดือน   กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

10 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟา้ของกองคลัง 4,120 4,120 เฉพาะเจาะเจง ร้านป่าซางมิวสิคแอนด์เซอร์วิส 
แม่สรวย

4,120 ร้านป่าซางมิวสิคแอนด์เซอร์วิส
 แม่สรวย

4,120 ผู้มีอาชีพรับจ้าง 13/2565 ลว. 28 ม.ค. 2565

11 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์ส้านักงาน  หมายเลขทะเบียน บล 5123 
เชียงราย

4,400 4,400 เฉพาะเจาะเจง ธวัชชัย โปรเจก ซาวด์ 4,400 ธวัชชัย โปรเจก ซาวด์ 4,400 ผู้มีอาชีพรับจ้าง 11/2565 ลว. 28 ม.ค. 2565

12 จัดซ้ือน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เดือนมกราคม 2565 56,175.23          56,175.23     เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 56,175.23   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 56,175.23   เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 1/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

13 จัดซ้ือน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่บรรทุกของยังชีพ
ไปบ้านหนองผ้า หมูท่ี ่9 และไปงานพอ่ขุน

2,918.55            2,918.55   เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 2,918.55    หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 2,918.55    เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

14 จัดซ้ือน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี ่14 บ้านเด่นภเูวียง

3,694.80            3,694.80   เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 3,694.80    หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 3,694.80    เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

15 จัดซ้ือน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตามโครงการ
ถนนภายในหมูบ่้าน ถนนสายไปนาขัน้บันได ถนนสาย
หลักหมูบ่้าน ถนนสายเชือ่มบ้านป่าลง ถนนสายข้าง
หอประชุมหว้ยน้า้มา หมูท่ี ่15

33,228.10          33,228.10     เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 33,228.10   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 33,228.10   เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

16 จัดซ้ือน้า้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตามโครงการถ
ปรับปรุงถนนสายการเกษตร ถนนสายป่าช้า ถนนสาย
จุดชมวิว ถนนสายหว้ยน้า้ดัง ถนนสายต้นน้า้ ถนนสาย
หลังหอประชุมหว้ยน้า้มา หมูท่ี ่15

23,698.30          23,698.30     เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 23,698.30   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 23,698.30   เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

17 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิัติงานด้าน
บันทึกและปรับปรุงข้อมูลเกีย่วกับภาษทีีดิ่นและส่ิงปลูก
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 มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1   เดือน   กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

18 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิัติงานด้าน
สาธารณูปการ ของกองช่าง

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

19 จ้างเหมาบริการแม่บ้านดูแลความสะอาด ประจา้
ส้านักงาน

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

20 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิัติงานด้าน
พฒันาชุมชน ของส้านักปลัด

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

21 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิัติงานเกีย่ว
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

22 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิัติงานเกีย่ว
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

23 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิัติงานด้าน
การเงินและงานพสัดุ กองการศึกษา

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

24 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิัติงานด้าน
ประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลงานเผยแพร่ข่าวสาร งาน
สารนิเทศและการส่ือสาร งานกิจการสภา ตลอดจนการ
ดูแลเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ทัว่ไปของ
ส้านักงานปลัดเทศบาลต้าบล

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

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

26 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนของ ศพด.หมูท่ี ่1 บ้าน
โป่งปูเฟอืง

4,275                4,275       เฉพาะเจาะเจง นายเอนก   ศรีธิ 4,275         นายเอนก   ศรีธิ 4,275         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 6/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2565

27 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนของ ศพด.หมูท่ี ่4 บ้าน
ป่าบง

2,160                2,160       เฉพาะเจาะเจง นายอะบี  ปอแฉ่ 2,160         นายอะบี  ปอแฉ่ 2,160         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 มกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1   เดือน   กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

28 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสีและขาวด้า จา้นวน 1 เคร่ือง 
เพือ่ใช้ในกิจการของเทศบาลต้าบลเวียงสรวย 
ประจา้เดือน มกราคม 2565

2,200                2,200       เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา้กัด 2,200         บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา้กัด 2,200         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 55/2564 ลงวนัที่ 30 ก.ย.  2564

29 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด้า จา้นวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้
ในกิจการของเทศบาลต้าบลเวียงสรวย ประจา้เดือน 
มกราคม 2565

2,200                2,200       เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา้กัด 2,200         บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา้กัด 2,200         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 56/2564 ลงวนัที่ 30 ก.ย.  2564

30 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด้า จา้นวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้
ในงานกองช่าง ประจา้เดือน มกราคม  25645

2,200                2,200       เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา้กัด 2,200         บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จา้กัด 2,200         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 135/2564 ลงวนัที่ 30 ก.ย.  2564


