
แบบ สขร 1 

  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้ำดื่ม 
 

2,516.- 
 

2,516.- 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

น้้ำดื่มกำเขียว อำร์.โอ. 
เสนอรำคำ         2,516.- 

น้้ำดื่มกำเขียว  อำร์.โอ. 
เสนอรำคำ       2,516.-  
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
75/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

 

2 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 
 

30,400.- 30,400.- เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์กำรเกษตร 
เวียงป่ำเป้ำ  จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        30,400.- 
 

สหกรณ์กำรเกษตร 
เวียงป่ำเป้ำ  จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        30,400.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
76/2561  
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

3 
 

จัดซื้อวำรสำร   
 

1,130.- 1,130.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนประสิทธิ์กำรค้ำ 
เสนอรำคำ         1,130.- 

ร้ำนประสิทธิ์กำรค้ำ 
เสนอรำคำ         1,130.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
77/2561  
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

4 จัดซื้อกระเบื้อง 1,035.- 1,035.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.กิจนครค้ำไม้   
เสนอรำคำ         1,035.- 

หจก.กิจนครค้ำไม้   
เสนอรำคำ         1,035.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
78/2561  
ลงวันที่ 1 
พฤษภำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
5 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร
ท้ำเสวียนไม้ไผ่ 
(โครงกำรอำสำร่วมใจ 
เชียงรำยปลอดขยะ) 

4,300.- 
 
 

4,300.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

นำยจันทร์ สุยะฟู 
เสนอรำคำ          4,300.- 
 

นำยจันทร์ สุยะฟู 
เสนอรำคำ          4,300.- 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
79/2561 
ลงวันที่ 4 
พฤษภำคม 2561 

6 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
(กองกำรศึกษำ) 
 

10,333.- 10,333.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ         10,333.- 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ         10,333.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
80/2561 
ลงวันที่ 8 
พฤษภำคม 2561 

7 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 
(ส้ำนักปลัด) 

27,172.- 27,172.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ         27,172.- 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ         27,172.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
81/2561 
ลงวันที่ 8 
พฤษภำคม 2561 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ส้ำนักปลัด) 

20,450.- 20,450.- เฉพำะเจำะจง หจก.เม็งรำยซัพพลำย
เซอร์วิส  
เสนอรำคำ         20,450.- 

หจก.เม็งรำยซัพพลำยเซอร์วิส  
เสนอรำคำ         20,450.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
82/2561 
ลงวันที่ 8 
พฤษภำคม 2561 

 

 

 

 

 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
9 จัดซื้อวัสดุอื่น 

 
2,430.- 2,430.- เฉพำะเจำะจง 

 
หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          2,430.- 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          2,430.- 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
83/2561 
ลงวันที่ 8 
พฤษภำคม 2561 

10 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,200.- 7,200.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          7,200.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          7,200.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
84/2561 
ลงวันที่ 8 
พฤษภำคม 2561 
 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง)  

10,920.- 10,920.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ         10,920.- 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ         10,920.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
85/2561 
ลงวันที่ 8 
พฤษภำคม 2561 
 

12 
 

จัดซื้ออำหำรเสริม (นม)  
โรงเรียน 

50,204.40 50,204.40 เฉพำะเจำะจง 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนบน   
เสนอรำคำ      50,204.40 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
แห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนบน   
เสนอรำคำ        50,204.40 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
86/2561 
ลงวันที่ 11
พฤษภำคม 2561 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

13 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
อบรม 
(โครงกำรอบรมเพ่ือสร้ำง
วัฒนธรรมเชิงคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยของ
พนักงำนในองค์กรเทศบำล
ประจ้ำปีงบประมำณ 2561) 

3,225.- 
 

3,225.- 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ           3,225.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ            3,225.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
87/2561 
ลงวันที่ 15 
พฤษภำคม 2561 

14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ
 

29,465.- 29,465.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนแม่ขะจำนกำรไฟฟ้ำ 
เสนอรำคำ        29,465.- 

ร้ำนแม่ขะจำนกำรไฟฟ้ำ 
เสนอรำคำ        29,465.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
88/2561 
ลงวันที่ 15 
พฤษภำคม 2561 

15 
 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 
(เพ่ือซ่อมแซมรำงระบำยน้้ำ 
คสล. หมู่ 1 บ้ำนสันมะเค็ด) 

3,300.- 3,300.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนจันทร์ รุ่งเรือง  
วัสดุภัณฑ์ 
เสนอรำคำ           3,300.- 
 

ร้ำนจันทร์ รุ่งเรือง วัสดุภัณฑ์ 
เสนอรำคำ           3,300.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
89/2561 
ลงวันที่ 21 
พฤษภำคม 2561 

16 
 
 
 

จัดซื้อกระเบื้อง 
 

7,666.- 7,666.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.กิจนครค้ำไม้ 
เสนอรำคำ           7,666.- 

หจก.กิจนครค้ำไม้ 
เสนอรำคำ           7,666.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
90/2561 
ลงวันที่ 22 
พฤษภำคม 2561 

   

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้ออำหำรเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต้ำบลเวียงกำหลง 

14,944.02 14,944.02 เฉพำะเจำะจง 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนล่ำง   
เสนอรำคำ      14,944.02 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
แห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนล่ำง  
เสนอรำคำ        14,944.02 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
100/2561 
ลงวันที่ 31 
พฤษภำคม 2561 
 

18 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) 
โรงเรียน  
 

82,110.- 82,110.- เฉพำะเจำะจง 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำร 
โคนมแห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนล่ำง   
เสนอรำคำ        82,110.- 
 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำร 
โคนมแห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนล่ำง   
เสนอรำคำ        82,110.- 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
101/2561 
ลงวันที่ 31 
พฤษภำคม 2561 
 



แบบ สขร 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
19 จ้ำงเหมำปรับปรุงท่อเหลี่ยม 

หมู่ 2 บ้ำนสันขี้เหล็ก เชื่อมต่อ 
หมู่ 13 บ้ำนทุ่งม่ำนเหนือ 

49,500.- 49,500.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ศรัณย์รัชติ์เทวี
คอนกรีต 
เสนอรำคำ       49,500.- 

หจก.ศรัณย์รัชติ์เทวีคอนกรีต 
เสนอรำคำ       49,500.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
82/2561 
ลงวันที่ 8 
พฤษภำคม 2561 

20 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม 
(โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท้ำงำนของชุดปฏิบัติกำรกู้ชีพ
กู้ภัยประจ้ำต้ำบลเวียงกำหลง) 

3,840.- 3,840.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงวันวิสำข์  นิลชัย 
เสนอรำคำ  3       3,840.- 

นำงวันวิสำข์  นิลชัย 
เสนอรำคำ  3       3,840.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
83/2561 
ลงวันที่ 11 
พฤษภำคม 2561 

21 จ้ำงเหมำเช่ำสระว่ำยน้้ำพร้อม 
ชุดว่ำยน้้ำ 
(โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท้ำงำนของชุดปฏิบัติกำรกู้ชีพ
กู้ภัยประจ้ำต้ำบลเวียงกำหลง) 

2,000.- 2,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

สโมสรทัยทิพย์ 
เสนอรำคำ         2,000.- 

สโมสรทัยทิพย์ 
เสนอรำคำ         2,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
84/2561 
ลงวันที่ 11 
พฤษภำคม 2561 

22 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 
(โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท้ำงำนของชุดปฏิบัติกำรกู้ชีพ
กู้ภัยประจ้ำต้ำบลเวียงกำหลง) 

288.- 288.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ             288.- 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ             288.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
85/2561 
ลงวันที่ 11 
พฤษภำคม 2561 



แบบ สขร 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
23 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม 
(โครงกำรอบรมเพ่ือสร้ำง
วัฒนธรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม
และวินัยของพนักงำนในองค์กร
เทศบำล ประจ้ำปีงบประมำณ 
2561) 

3,000.- 3,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยหำญหิรัญ  โป่งลังกำ 
เสนอรำคำ         3,000.- 

นำยหำญหิรัญ  โป่งลังกำ 
เสนอรำคำ         3,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
86/2561 
ลงวันที่ 15 
พฤษภำคม 2561 

24 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวัน 
(โครงกำรอบรมเพ่ือสร้ำง
วัฒนธรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม
และวินัยของพนักงำนในองค์กร
เทศบำล ประจ้ำปีงบประมำณ 
2561) 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสุจินต์  คนใจดี 
เสนอรำคำ        4,800.- 

 

นำงสุจินต์  คนใจดี 
เสนอรำคำ        4,800.- 

 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
87/2561 
ลงวันที่ 15 
พฤษภำคม 2561 

25 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 
(โครงกำรอบรมเพ่ือสร้ำง
วัฒนธรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม
และวินัยของพนักงำนในองค์กร
เทศบำล ประจ้ำปีงบประมำณ 
2561) 

375.- 375.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ           375.- 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ           375.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
88/2561 
ลงวันที่ 15 
พฤษภำคม 2561 



แบบ สขร 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
26 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวัน 

(โครงกำรกำรให้บริกำรระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินต้ำบล) 
 

4,200.- 4,200.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงวันวิสำข์  นิลชัย 
เสนอรำคำ           4,200.- 

นำงวันวิสำข์  นิลชัย 
เสนอรำคำ           4,200.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
89/2561 
ลงวันที่ 21 
พฤษภำคม 2561 

27 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม 
(โครงกำรกำรให้บริกำรระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินต้ำบล) 
 

3,000.- 3,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยหำญหิรัญ  โป่งลังกำ 
เสนอรำคำ           3,000.- 

นำยหำญหิรัญ  โป่งลังกำ 
เสนอรำคำ            3,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
90/2561 
ลงวันที่ 21 
พฤษภำคม 2561 

28 
 
 
 

จ้ำงเหมำจัดท้ำเสวียน 
(โครงกำรรณรงค์เพ่ือคัดแยก
ขยะและน้ำกลับมำใช้
ประโยชน์) 

20,000.- 20,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยมูล หมำยจิตร 
เสนอรำคำ            20,000.- 

นำยมูล หมำยจิตร 
เสนอรำคำ            20,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
91/2561 
ลงวันที่ 25 
พฤษภำคม 2561 

29 
 
 

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวัน   
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
เพ่ือใช้รับรองผู้เข้ำร่วมประชุม
สภำเทศบำลต้ำบล 
เวียงกำหลง   
ในวันที่  30 พฤษภำคม 2561   

1,890.- 1,890.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสุจินต์  คนใจดี 
เสนอรำคำ             1,890.- 

นำงสุจินต์  คนใจดี 
เสนอรำคำ             1,890.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
92/2561 
ลงวันที่ 28 
พฤษภำคม 2561 

 
 
 
 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
30 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อดูแล

โบรำณสถำนพระยอดขุนพล   
 

2,000.- 2,000.- เฉพำะเจำะจง 
 
 

นำงศรีวรรณ  ใจอ้น 
เสนอรำคำ           2,000.- 
 

นำงศรีวรรณ  ใจอ้น 
เสนอรำคำ        2,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 
 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
88/2561 
ลงวันที่ 27 
เมษำยน 2561 

31 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 
เสนอรำคำ            6,000.- 

นำงสำวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 
เสนอรำคำ            6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
89/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

32 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
บริหำรงำนบุคคล 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยชวพล  ธิค้ำ 
เสนอรำคำ           7,000.- 

นำยชวพล  ธิค้ำ 
เสนอรำคำ         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
90/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

33 
 
 
 

จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กองทุนหลักประกันสุขภำพ 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธนำวุฒิ  สำรชัยวงค์ 
เสนอรำคำ            6,000.- 

นำยธนำวุฒิ  สำรชัยวงค์ 
เสนอรำคำ            6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
91/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

34 
 
 

 

จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอรำคำ          7,000.- 

นำยศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอรำคำ         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
92/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง 
(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
35 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยฤทัย  จิเหิบ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยฤทัย  จิเหิบ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
93/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

36 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยณรงค์  อวดดี 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยณรงค์  อวดดี 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
94/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

37 
 
 

จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยภำนุเดช เวชกิจ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยภำนุเดช เวชกิจ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
95/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

38 
 
 
 

จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 
 

นำยดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
96/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

39 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อท้ำควำม
สะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต้ำบลเวียงกำหลง 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 
 

นำงลดำวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอรำคำ           7,000.- 
 

นำงลดำวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอรำคำ        7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 
 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
97/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 
 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

40 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ธุรกำร (กองกำรศึกษำ) 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวนภำพร  ปวงค้ำไหล 
เสนอรำคำ           7,000.- 

นำงสำวนภำพร  ปวงค้ำไหล 
เสนอรำคำ           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
98/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

41 จ้ำงเหมำนักกำรภำรโรงศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบล
เวียงกำหลง 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยศรชัย  วังฐำน 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยศรชัย  วังฐำน 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
99/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

42 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กำรเงินและบัญชี 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวดวงพร  เชิดร้ำ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำงสำวดวงพร  เชิดร้ำ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
100/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

43 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวฐำปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอรำคำ         7,000.- 
 

นำงสำวฐำปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอรำคำ         7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
101/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

44 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อท้ำควำม
สะอำดส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบล
เวียงกำหลง 

3,300.- 3,300.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสุพรรณ ชัยลังกำ 
เสนอรำคำ         3,300.- 

นำงสุพรรณ ชัยลังกำ 
เสนอรำคำ         3,300.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
102/2561 
ลงวันที่ 15 
พฤษภำคม 2561 

 

 

 


