
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

เรื่อง ประกาศผลการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  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 าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อย โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ ณ วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 

                                                                           
           (นายสมพงศ์  เจาะเส็น) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หว้ยส้าน หมูท่ี ่6 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

300,000 305,115.43 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เค โปรคอนกรีต 295,000 หจก.เค.เค โปรคอนกรีต 295,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 11/2565 ลว.21 ก.พ.2565

2 โครงการปรับปรุงทางระบายน า้พร้อมบ่อพกัล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์ บ้านสันกลาง หมูท่ี ่2 ต.แม่สรวย อ.
แม่สรวย จ.เชียงราย

50,750 52,701.78 เฉพาะเจาะจง หจก.พณเพชรก่อสร้าง 50,000 หจก.พณเพชรก่อสร้าง 43,290.44 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 12/2565 ลว. 22 ก.พ. 2565

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน า้รูปตัววี บ้านริมทาง หมูท่ี่
 13 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

25,300 25,637.10 เฉพาะเจาะจง หจก.พณเพชรก่อสร้าง 25,000 หจก.พณเพชรก่อสร้าง 25,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 18/2565 ลว.28 ก.พ.2565

4 จ้างเหมาจัดท้าสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และจ้าง
เหมารถยนต์พร้อมเคร่ืองขยายเสียง เพือ่ประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนในเขตพื นที ่ทต.เวียงสรวย ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจา้ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

12,000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายผล  แสนยอด 12,000 นายผล  แสนยอด 12,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 27/2565 ลว. 3 ก.พ. 2565

5 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพนัธ์ ตามดครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัย ประจา้ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านนัสมีเดีย 4,500 ร้านนัสมีเดีย 4,500 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 26/2565 ลว. 3 ก.พ. 2565

6 ซื อครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั ง)

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง เรือนค้าผ้าม่าน 20,000 เรือนค้าผ้าม่าน 20,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 30/2565 ลว. 3 ก.พ. .2565

7 ซื อครุภณัฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีต (ทรงลูกบาศก์) 
จา้นวน 1 ชุด ของกองช่าง

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซี ไอ จี 6,000 หจก.เชียงราย ซี ไอ จี 6,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 11/2565 ลว. 11 ก.พ. .2565

8 ซื อครุภณัฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต (Slump test)  ) จา้นวน 1 ชุด ของกองช่าง

6,800 6,800 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซี ไอ จี 6,800 หจก.เชียงราย ซี ไอ จี 6,800 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 16/2565 ลว. 11 ก.พ. .2565

9 ซื อครุภณัฑ์ส้านักงาน (กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม)  
ส้านักปลัด

9,375 9,375 เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 9,375 หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน 9,375 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 31/2565 ลว.3 ก.พ. .2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1   เดือน  มีนำคม  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 กุมภำพันธ์ 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1   เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

10 ซื อวัสดุ (ทราย) ตามโครงการฝายชะลอน า้ ประจา้ปี
งบประมาณ 2565

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ดวงสมพงษ์ 2,000 ดวงสมพงษ์ 2,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 29/2565 ลว.3 ก.พ. .2565

11 ซื อวัสดุ (กระสอบใส่ทราย) ตามโครงการฝายชะลอน า้ 
ประจา้ปีงบประมาณ 2566

8,659.40 8,659.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทโย บ้านและวัสดุ 8,659.40 หจก.ไทโย บ้านและวัสดุ 8,659.40 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 28/2565 ลว.3 ก.พ. .2565

12 ซื อวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน ศพด.บ้านป่าบง 
ประจา้ปีงบประมาณ 2565 จา้นวน 43 รายการ

22,100 22,100 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จา้กัด 22,100 บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จา้กัด 22,100 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 19/2565 ลว.11 ก.พ. .2565

13 ซื อวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน ศพด.บ้านแม่
สรวยหลวง  ประจา้ปีงบประมาณ 2565 จา้นวน 60 
รายการ

32,300 32,300 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จา้กัด 32,300 บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จา้กัด 32,300 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 16/2565 ลว.11 ก.พ. .2565

14 ซื อวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน ศพด.บ้านหนองผ้า
  ประจา้ปีงบประมาณ 2565 จา้นวน 47 รายการ

45,900 45,900 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จา้กัด 45,900 บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จา้กัด 45,900 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 15/2565 ลว.11 ก.พ. .2565

15 ซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA จา้นวน 3 เคร่ือง ของกองคลัง

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ 6,000 หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ 35,700 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 17/2565 ลว.22 ก.พ. .2565

16 ซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับ
งานประมวลผลแบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ ว) จา้นวน 2 เคร่ือง ของกองคลัง

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ 42,000 หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ 42,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 14/2565 ลว.22 ก.พ. .2565

17 ซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
 21.5 นิ ว) จา้นวน 1 เคร่ือง ของกองช่าง

3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ 3,200 หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ 3,200 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 16/2565 ลว.22 ก.พ. .2565

18 ซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับ
งานประมวลผลแบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ ว) จา้นวน 2 เคร่ือง ของกองช่าง

59,000 59,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ 59,000 หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ 59,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 15/2565 ลว.22 ก.พ. .2565

19 ซื อครุภณัฑ์เคร่ืองสูบน า้หอยโข่งชนิดหน้าแปลนใช้
มอเตอร์ไฟฟา้ชนิด 3 เฟส 380 โวลต์ จา้นวน 1 เคร่ือง

40,900 40,900 เฉพาะเจาะจง หจก.ประยงค์กลการ (1996) 40,900 หจก.ประยงค์กลการ (1996) 40,900 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 32/2565 ลว.11 ก.พ. .2565



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1   เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

20 ซื อวัสดุก่อสร้าง จา้นวน 2 รายการ เพือ่ใช้ซ่อมแซมคอ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่17 บ้านแม่สรวยหลวง

6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมสร้าง 9499 6,250 หจก.ร่วมสร้าง 9499 6,250 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 15/2565 ลว.25 ก.พ. .2565

21 ซื อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จา้นวน 2 รายการ 17,600 17,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมสร้าง 9499 17,600 หจก.ร่วมสร้าง 9499 17,600 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 14/2565 ลว.25 ก.พ. .2565

22 ซื อวัสดุก่อสร้าง จา้นวน 9 รายการ 6,710 6,710 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทโย บ้านและวัสดุ 6,710 หจก.ไทโย บ้านและวัสดุ 6,710 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 34/2565 ลว.24 ก.พ. .2565

23 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จา้นวน 10 รายการ 7,960 7,960 เฉพาะเจาะจง แก้วเอกชัยการค้า 7,960 แก้วเอกชัยการค้า 7,960 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 34/2565 ลว.24 ก.พ. .2565

24 จัดซื อน า้มันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 15,648.84          15,648.84     เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 15,648.84   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 15,648.84    เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 1/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

25 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ด้ำเนินงำน
ด้ำนกิจกำรประปำเพือ่บริกำรสำธำรณะใหก้ับประชำชน
ในเขตพืน้ทีเ่ทศบำลต้ำบลเวียงสรวย

28,662.60          28,662.60     เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 28,662.60   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 28,662.60    เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 1/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

26 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตำมโสครงกำร
ปรับปรุงและปรับเกล่ียทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำงและงำน
กิจกรรมของเทศบำลต้ำบลเวียงสรวย (ปรับปรุงระบบ
ประปำ ม.14)

25,863.60          25,863.60     เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 25,863.60   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 25,863.60    เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

27 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้บรรทุกของไป
งำนพอ่ขุนเม็งรำยมหำรำช

2,463.20            2,463.20   เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 2,463.20    หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 2,463.20      เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

28 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้บรรทุกทรำย
ท้ำฝำยชะลอน้ำ้ ม.6 บ้ำนหว้ยส้ำน

1,439.50            1,439.50   เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 1,439.50    หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 1,439.50      เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1   เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

29 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตำมโครงกำร
ท้ำแนวไฟรอบป่ำชุมชนหมูบ่้ำน บ้ำนสันปูเลย ม.3

3,694.80            3,694.80   เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 3,694.80    หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 3,694.80      เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

30 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตำมโครงกำรถ
ปรับปรุงถนนสำยกำรเกษตร ถนนหว้ยถ้ำ้เสือ ถนนสำย
หว้ยป่ำขอ ถนนสำยหว้ยบง ถนนสำยซอย 2 ถนนสำย
กลำงทุง่ บ้ำนป่ำบง หมูท่ี ่4

39,998.50          39,998.50     เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 39,998.50   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 39,998.50    เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1   เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

38 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

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

40 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

41 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

42 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสีและขาวด้า จา้นวน 1 เคร่ือง 
เพือ่ใช้ในกิจการของเทศบาลต้าบลเวียงสรวย 
ประจา้เดือน กุมภาพนัธ์  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

43 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด้า จา้นวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้
ในกิจการของเทศบาลต้าบลเวียงสรวย ประจา้เดือน 
กุมภาพนัธ์ 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

44 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด้า จา้นวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้
ในงานกองช่าง ประจา้เดือน กุมภาพนัธ์  2565

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

45 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด้า จา้นวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้
ในงานกองคลัง ประจา้เดือน กุมภาพนัธ์  2565

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


