
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

1 จา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๗๓๑ 
เชียงราย

930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา นานอก 930.00 นางสุวรรณา นานอก ราคาต ําสุด 20/2566 1/11/2565

2 จา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๒๑๗ 
เชียงราย

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา นานอก 2,800.00 นางสุวรรณา นานอก ราคาต ําสุด 21/2566 1/11/2565

3 จา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลตําบลเวยีง จํานวน
 ๒ คัน

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรยา ศรีธาราธคุิณ 3,300.00 นางสาวเนตรยา ศรีธาราธคุิณ ราคาต ําสุด 22/2566 1/11/2565

4 จา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กองการศึกษา

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรนพ มลิวรรณ 400.00 นายพรรนพ มลิวรรณ ราคาต ําสุด 19/2566 1/11/2565

5 วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจํานวน ๑๒ 
รายการ

20,936.00 20,936.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชแสงชัย 20,936.00 หจก.รัชแสงชัย ราคาต ําสุด  7/2566 1/11/2565

6 ถ้วยรางวลัแข่งขันเรือ ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื อ
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนตําบล
เวยีง

7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฟิร์ส 
เครื องเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้
ร้ิน

7,560.00 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เฟิร์ส 
เครื องเขียน แอนด์ ก๊อปปีป้ร้ิน

ราคาต ําสุด  8/2566 1/11/2565

7 จดัเตรียมสถานที แข่งขันเรือ ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
เพื อความรู้รักสามัคคีของประชาชน
ตําบลเวยีง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ใจใส่ 15,000.00 นายพรชัย ใจใส่ ราคาต ําสุด 23/2566 1/11/2565

8 เครื องเสียงแข่งขันเรือ ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื อ
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนตําบล
เวยีง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายแอ๊ด วงศ์ธรรม 3,500.00 นายแอ๊ด วงศ์ธรรม ราคาต ําสุด 24/2566 1/11/2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2565
เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่  1  เดือนธนัวาคม  พ.ศ.2565

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

9 จา้งเหมาเรือรักษาความปลอดภัย 
ตามโครงการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการเพื อความรู้รักสามัคคี
ของประชาชนตําบลเวยีง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายแดง ปันทวธุ 1,500.00 นายแดง ปันทวธุ ราคาต ําสุด 25/2566 1/11/2565

10 ป้ายไวนิลโครงการแข่งเรือ ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
เพื อความรู้รักสามัคคีของประชาชน
ตําบลเวยีง

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นายวศิรุธ สุทธวงค์ 720.00 นายวศิรุธ สุทธวงค์ ราคาต ําสุด 26/2566 1/11/2565

11 อาหารวา่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการเพื อความรู้รัก
สามัคคีของประชาชนตําบลเวยีง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกรัตน์ ใจดี 1,000.00 นายเอกรัตน์ ใจดี ราคาต ําสุด 27/2566 1/11/2565

12 เครื องกําเนิดไฟฟ้าแข่งขันเรือ ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
เพื อความรู้รักสามัคคีของประชาชน
ตําบลเวยีง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายแอ๊ด วงศ์ธรรม 3,500.00 นายแอ๊ด วงศ์ธรรม ราคาต ําสุด 28/2566 1/11/2565

13 สายสะพายพร้อมขันน้ําพานรอง ตาม
โครงการจดังานอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมประเพณีเกี๋ยงเป็ง

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพร อะโนมา 3,600.00 นางสมพร อะโนมา ราคาต ําสุด 29/2566 1/11/2565

14 อาหารวา่ง ตามโครงการจดังาน
อนุรักษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรม
ประเพณีเกี๋ยงเป็ง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตติกาล รุ่งเรือง 5,000.00 นางสาวรัตติกาล รุ่งเรือง ราคาต ําสุด 30/2566 1/11/2565

15 จดัเตรียมสถานที ลอยกระทง ตาม
โครงการจดังานอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมประเพณีเกี๋ยงเป็ง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสิตา รุ่งเรือง 18,000.00 นางสาวรสิตา รุ่งเรือง ราคาต ําสุด 31/2566 1/11/2565

16 ป้ายโครงการ ตามโครงการจดังาน
อนุรักษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรม
ประเพณีเกี๋ยงเป็ง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวศิรุธ สุทธวงค์ 3,000.00 นายวศิรุธ สุทธวงค์ ราคาต ําสุด 32/2566 1/11/2565

17 เครื องเสียง ตามโครงการจดังาน
อนุรักษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรม
ประเพณีเกี๋ยงเป็ง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแอ๊ด วงศ์ธรรม 5,000.00 นายแอ๊ด วงศ์ธรรม ราคาต ําสุด 33/2566 1/11/2565

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

18 เช่ารถเครื องเสียงประชาสัมพันธ ์ตาม
โครงการจดังานอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมประเพณีเกี๋ยงเป็ง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร พลูสวสัด์ิ 3,000.00 นายสมพร พลูสวสัด์ิ ราคาต ําสุด 34/2566 1/11/2565

19 จา้งทําสปอร์ตประชาสัมพันธ ์ตาม
โครงการจดังานอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมประเพณีเกี๋ยงเป็ง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพันธ ์แสงเพชร 2,000.00 นายจกัรพันธ ์แสงเพชร ราคาต ําสุด 35/2566 1/11/2565

20 น้ําดื มและน้ําแข็ง ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื อ
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนตําบล
เวยีง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกษิดินทร์ ใจใส่ 1,500.00 นายกษิดินทร์ ใจใส่ ราคาต ําสุด  9/2566  1/11/2565

21 น้ําดื มประจําเดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๕ 975.00 975.00 เฉพาะเจาะจง นางคนึงนิจ ปันติบุญ 975.00 นางคนึงนิจ ปันติบุญ ราคาต ําสุด  10/2566 4/11/2565

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหน้าวดัโจโ้ก้  บ้านโจโ้ก้  หมู่ที   
10

498,500.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัดซีวลิล้านนา
 คอนสตรัคชั น

498,500.00 ห้างหุน้ส่วนจํากัดซีวลิล้านนา
 คอนสตรัคชั น

ราคาต ําสุด  1/2566 07/11/2565

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนทางขึ้นโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 
บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที  11

497,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอฟ.พ.ีคอนสตรัคชั น
(1997)

497,000.00 หจก.เอฟ.พ.ีคอนสตรัคชั น
(1997)

ราคาต ําสุด  2/2566 07/11/2565

24 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 106,543.36 106,543.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จํากัด

106,543.36 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จํากัด

ราคาต ําสุด  4/2566 07/11/2565

25 อาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 23,306.36 23,306.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จํากัด

23,306.36 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จํากัด

ราคาต ําสุด  5/2566 07/11/2565

26 วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจํานวน 6 รายการ 12,862.00 12,862.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รัชแสงชัย 12,862.00 หจก.รัชแสงชัย ราคาต ําสุด  11/2566 7/11/2565

27 ค่าจดัซ้ือเครื องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง

49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรีะ ศรีธาราธคุิณ 49,800.00 นายธรีะ ศรีธาราธคุิณ ราคาต ําสุด  12/2566) 11/11/2565

28 ค่าจดัซ้ือเก้าอี้ สํานักงาน 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม
 จํากัด

3,350.00 บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม
 จํากัด

ราคาต ําสุด 13/2566 11/11/2565

29 จา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทะเบียน
ครุภัณฑ์ ๔๙๐-๖๓-๐๐๕๑

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงราย
เทคโนคอม

600.00 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงราย
เทคโนคอม

ราคาต ําสุด 37/2566 14/11/2565
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รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

30 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บล ๘๔๑๔ 
เชียงราย

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพงษ์ ปานะกิจ 3,600.00 นายเอกพงษ์ ปานะกิจ ราคาต ําสุด 36/2566 14/11/2565

31 ค่าจดัซ้ือเครื องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที  1, ค่าจดัซ้ือ
เครื องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

24,290.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงราย
เทคโนคอม

24,290.00 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงราย
เทคโนคอม

ราคาต ําสุด  1/2566 15/11/2565

32 วสัดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จํานวน ๑ 
รายการ

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงราย
เทคโนคอม

650.00 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงราย
เทคโนคอม

ราคาต ําสุด 14/2566 16/11/2565

33 จา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง กอ ๖๗๗๘ เชียงราย

12,859.25 12,859.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท แองเจลิเวย ์จํากัด 12,859.25 บริษัท แองเจลิเวย ์จํากัด ราคาต ําสุด 38/2566 17/11/2565

34 วสัดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จํานวน ๒ 
รายการ

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงราย
เทคโนคอม

9,800.00 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงราย
เทคโนคอม

ราคาต ําสุด 15/2566 21/11/2565

35 ป้ายไฟเหลี ยมหยดุตรวจ จํานวน 2 
ป้าย

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาสินี พันสุภะ 18,000.00 นางสาวภาสินี พันสุภะ ราคาต ําสุด 17/2566 25/11/2565

36 วสัดุก่อสร้าง จํานวน 5 รายการ 11,090.00 11,090.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญศักด์ิ  ไชยสถิตวานิช 11,090.00 นายชาญศักด์ิ  ไชยสถิตวานิช ราคาต ําสุด 16/2566 25/11/2565

37 จา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4217 
เชียงราย

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา นานอก 1,300.00 นางสุวรรณา นานอก ราคาต ําสุด 39/2566 28/11/2565

38 จา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4731 
เชียงราย

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรยา ศรีธาราธคุิณ 2,200.00 นางสาวเนตรยา ศรีธาราธคุิณ ราคาต ําสุด 40/2566 28/11/2565

39 จา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๒๑๗ 
เชียงราย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรยา ศรีธาราธคุิณ 1,500.00 นางสาวเนตรยา ศรีธาราธคุิณ ราคาต ําสุด 41/2566 28/11/2565

40 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศกองช่าง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวทิวสั พลสิทธิ์ 1,200.00 นายวทิวสั พลสิทธิ์ ราคาต ําสุด 42/2566 28/11/2565
41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขยายผิวทางสายหลัก บ้านทุ่งนาน้อย
 หมู่ที   11

1,377,000.00 1,484,000.00 ประกวดราคา ห้างหุน้ส่วนจํากัด อ.รวมทวี
กิจ

1,377,000.00 ห้างหุน้ส่วนจํากัด อ.รวมทวกีิจ ราคาต ําสุด E1/2566 28/11/2565

42 จา้งเหมาดูแลพืน้ที สาธารณะ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม หกพันนา 7,600.00 นายนิคม หกพันนา ราคาต ําสุด 43/2566 30/11/2565
43 จา้งเหมาดูแลพืน้ที สาธารณะ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนิภัทร พรพรม 7,600.00 นายธนิภัทร พรพรม ราคาต ําสุด 44/2566 30/11/2565
44 จา้งเหมาดูแลพืน้ที สาธารณะ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายแยะ แซ่แส 7,600.00 นายแยะ แซ่แส ราคาต ําสุด 45/2566 30/11/2565
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รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

45 จา้งเหมาดูแลพืน้ที สาธารณะ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรชัย แซ่เห้อ 7,600.00 นายอมรชัย แซ่เห้อ ราคาต ําสุด 46/2566 30/11/2565
46 รายจา่ยเพื อให้ได้มาซึ งบริการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์

 จํากัด
3,300.00 บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์

 จํากัด
ราคาต ําสุด  3/2566 30/11/2565

47 น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 
ประจําเดือนธนัวาคม ๒๕๖๕

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงของ
เอ็นเนอร์์จ9ี99

50,000.00 ห้างหุน้ส่วนจํากัด เชียงของ
เอ็นเนอร์์จ9ี99

ราคาต ําสุด 18/2566 30/11/2565

48 จา้งเหมาปฏิบัติหน้าที กองคลัง 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัธดิา เทพยศ 7,600.00 นางสาวขวญัธดิา เทพยศ ราคาต ําสุด 47/2566 30/11/2565
49 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ประจําเดือนธนัวาคม ๒๕๖๕
91,514.64 91,514.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จํากัด
91,514.64 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จํากัด
ราคาต ําสุด 19/2566 30/11/2565

50 อาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 ประจําเดือนธนัวาคม ๒๕๖๕

19,753.16 19,753.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จํากัด

19,753.16 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จํากัด

ราคาต ําสุด 20/2566 30/11/2565

51 จา้งเหมาปฏิบัติหน้าที กองช่าง 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศร ชัยแสน 7,600.00 นายอดิศร ชัยแสน ราคาต ําสุด 48/2566 30/11/2565

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
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