
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

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

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

                                                                                                   
           (นายสมพงศ์  เจาะเส็น) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
เทผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ า หมูท่ี ่9 ต.
แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

234,180 236,589.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมสร้าง 9499 225,000 หจก.ร่วมสร้าง 9499 225,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 19/2565 ลว.31 มี.ค. 2565

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 8,983 8,983 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทโย บ้านและวัสดุ 8,983 หจก.ไทโย บ้านและวัสดุ 8,983 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 38/2565 ลว.3 มี.ค. 2565

3 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ส านักปลัด 4,440 4,440 เฉพาะเจาะจง บ.สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ ากัด 4,440 บ.สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ ากัด 4,440 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 37/2565 ลว. 1 มี.ค. .2565

4 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 59,000 59,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม 59,000 หจก.เชียงรายเทคโนคอม 59,000 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 39/2565 ลว. 7 มี.ค. .2565

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส าหรับไว้ใช้ในงานบ ารุงและซ่อมแซม
รักษาระบบประปาหมูบ่้าน กิจการประปา เทศบาล
ต าบลเวียงสรวย

10,620 10,620 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทโย บ้านและวัสดุ 10,620 หจก.ไทโย บ้านและวัสดุ 10,620 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 42/2565 ลว. 23 มี.ค. .2565

6 ซ้ิอเส้ือกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขัน (เปตอง) ส าหรับ
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง อ.แม่สรวย
สัมพนัธ์ คร้ังที ่1 ประจ าปี 2565

13,842 13,842 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายซอคเกอร์ 13,842 ร้านเชียงรายซอคเกอร์ 13,842 เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 43/2565 ลว. 29 มี.ค. .2565

7 จ้างรถเทเลอร์เพือ่ขนย้ายขุดตีนตะขาบ จากบ้านสัน
เครือฟา้ หมูท่ี ่11 ไปยังบ้านโป่งป่าแขม หมูท่ี ่16 และ
จากบ้านโป่งป่าแขม หมูท่ี ่16 ไปยังบ้านเด่นภเูวียง หมู่
ที ่14

6,146.92 6,146.92 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์เดช เงือกงาม 6,100 นายณรงค์เดช เงือกงาม 6,100 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 19/2565 ลว. 21 มี.ค. .2565

8 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุด
ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 3724 เชียงราย 
(เปล่ียนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟล์ิม)

10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง พรประเสริฐ 2 10,800 พรประเสริฐ 2 10,800 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 18/2565 ลว. 3 มี.ค. .2565

9 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เดือนมีนาคม 2565 14,011.50          14,011.50     เฉพาะเจาะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 14,011.50   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 14,011.50   เป็นผู้มีอาชีพขายพสัดุ 1/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1  เดือน เมษำยน  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 มีนำคม 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

10 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตำมโครงกำร
ปรับปรุงถนนสำยกำรเกษตรถนนสำยหว้ยถ้ำ้เสือ ถนน
สำยหว้ยป่ำขอ ถนนสำยหว้ยบง ถนนสำยซอย 2 ถนน
สำยกลำงทุง่ บ้ำนป่ำบง หมูท่ี ่4

3,898.70            3,898.70   เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 3,898.70    หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 3,898.70    เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

11 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตำมโครงกำร
ปรับปรุงถนนสำยกำรเกษตร ถนนสำยกำรเกษตร
ภำยในหมูบ่้ำน ถนนสำยรอบป่ำชุมชน หมูท่ี ่11

34,559.03          34,559.03     เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 34,559.03   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 34,559.03   เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

12 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตำมโครงกำร
ปรับปรุงพืน้ทีก่่อสร้ำงเตำเผำขยะ หมูท่ี ่16

13,239.70          13,239.70     เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 13,239.70   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 13,239.70   เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

13 จัดซ้ือน้ำ้มันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้ตำมโครงกำร
ขยำยไหล่ทำงดินลูกรังภำยในหมูบ่้ำน บ้ำนสันกลำง หมู่
ที ่2

29,558.40          29,558.40     เฉพำะเจำะเจง หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 29,558.40   หจก.แม่สรวยปิโตรเล่ืยม 1,439.50    เป็นผู้มีอำชีพขำยพสัดุ 2/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2564

14 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

15 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

16 จ้างเหมาบริการแม่บ้านดูแลความสะอาด ประจ า
ส านักงาน

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

17 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิัติงานด้าน
พฒันาชุมชน ของส านักปลัด

8,000                8,000.00   เฉพาะเจาะเจง นายอ านวย  อนันต์ 8,000         นายอ านวย  อนันต์ 8,000         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 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 มีนำคม 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

18 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

19 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

20 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

21 จ้างเหมาบริการพนักงาน เพือ่ช่วยปฏบิัติงานด้าน
ประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลงานเผยแพร่ข่าวสาร งาน
สารนิเทศและการส่ือสาร งานกิจการสภา ตลอดจนการ
ดูแลเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ทัว่ไปของ
ส านักงานปลัดเทศบาลต าบล

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

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

23 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนของ ศพด.หมูท่ี ่1 บ้าน
โป่งปูเฟอืง

3,521                3,521       เฉพาะเจาะเจง นายเอนก   ศรีธิ 3,521         นายเอนก   ศรีธิ 3,521         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 6/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2565

24 จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนของ ศพด.หมูท่ี ่4 บ้าน
ป่าบง

1,878                1,878       เฉพาะเจาะเจง นายอะบี  ปอแฉ่ 1,878         นายอะบี  ปอแฉ่ 1,878         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 5/2565 ลงวันที ่1 ต.ค. 2565

25 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสีและขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 
เพือ่ใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565

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

26 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้
ในกิจการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ประจ าเดือน 
มีนาคม 2565

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



แบบ สขร. 1

ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
เทศบำลต ำบลเวียงสรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

วันที ่ 1  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2565

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

27 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้
ในงานกองช่าง ประจ าเดือน มีนาคม  2565

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

28 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้
ในงานกองคลัง ประจ าเดือน มีนาคม  2565

2,200                2,200       เฉพาะเจาะเจง บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,200         บริษทั เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,200         เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 15/2564 ลงวนัที่ 31 ม.ค. 2565


