
แบบ สขร 1 

  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวารสาร   
 

1,130.- 1,130.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านประสิทธิ์การค้า 
เสนอราคา         1,130.- 

ร้านประสิทธิ์การค้า 
เสนอราคา         1,130.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  14/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

2 จัดซื้อน้่าดื ม 
 

1,920.- 
 

1,920.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น้่าดื มกาเขียว อาร์.โอ. 
เสนอราคา         1,920.- 

น้่าดื มกาเขียว  อาร์.โอ. 
เสนอราคา       1,920.-  
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  15/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

 

3 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื น 
 

19,900.- 19,900.- เฉพาะเจาะจง 
 

สหกรณ์การเกษตร 
เวียงป่าเป้า  จ่ากัด 
เสนอราคา        19,900.- 

สหกรณ์การเกษตร 
เวียงป่าเป้า  จ่ากัด 
เสนอราคา        19,900.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  183/2560  
ลงวันที  29 
กันยายน 2560 
 

4 จัดซื้อชุดของรางวัลส่าหรับ
ตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การแสดงบนเวที 
(โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ่าปี 2561) 

52,000.- 52,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อุทยานเครื องเขียน 
เสนอราคา       52,000.- 
 

หจก.อุทยานเครื องเขียน 
เสนอราคา        52,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  16/2561 
ลงวันที  8 มกราคม 
2561 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
5 
 
 

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที ใช้ในการ
ด่าเนินงาน 
(โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ่าปี 2561) 

6,800.- 
 
 

6,800.- 
 

 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

หจก.อุทยานเครื องเขียน 
เสนอราคา          6,800.- 
 

หจก.อุทยานเครื องเขียน 
เสนอราคา           6,800.- 
 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 
 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  17/2561 
ลงวันที  8 
มกราคม 2561 
 

6 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ซ่อมแซมเสาและราวสะพาน 
หมู่ที  2 บ้านสันขี้เหล็ก) 

7,035.- 7,035.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านจันทร์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ 
เสนอราคา          7,035.- 

ร้านจันทร์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ 
เสนอราคา          7,035.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  18/2561 
ลงวันที  12 
มกราคม 2561 
 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,020.- 10,020.- เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท พานิช 1988 จ่ากัด 
เสนอราคา          10,020.- 

บริษัท พานิช 1988 จ่ากัด 
เสนอราคา          10,020.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  19/2561 
ลงวันที  26 
มกราคม 2561 
 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ส่านักปลัด) 

30,600.- 
 
 

30,600.- 
 

 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย 
เซอร์วิส 
เสนอราคา         30,600.- 
 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย 
เซอร์วิส 
เสนอราคา            30,600.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 
 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  20/2561 
ลงวันที  30 
มกราคม 2561 
 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9 
 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 

5,400.- 
 
 

5,400.- 
 

 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย 
เซอร์วิส 
เสนอราคา           5,400.- 
 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย 
เซอร์วิส 
เสนอราคา             5,400.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 
 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  21/2561 
ลงวันที  30 
มกราคม 2561 

10 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 

21,340.- 
 
 

21,340.- 
 

 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย 
เซอร์วิส 
เสนอราคา          21,340.- 
 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย 
เซอร์วิส 
เสนอราคา            21,340.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 
 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  22/2561 
ลงวันที  30 
มกราคม 2561 

11 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 

19,500.- 
 
 

19,500.- 
 

 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย 
เซอร์วิส 
เสนอราคา          19,500.- 
 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย 
เซอร์วิส 
เสนอราคา            19,500.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 
 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  23/2561 
ลงวันที  30 
มกราคม 2561 

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(กองช่าง) 

5,087.- 5,087.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแม่ขะจานการไฟฟ้า 
เสนอราคา           5,087.- 

ร้านแม่ขะจานการไฟฟ้า 
เสนอราคา             5,087.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  24/2561 
ลงวันที  30 
มกราคม 2561 

13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(กองช่าง) 

29,950.- 29,950.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแม่ขะจานการไฟฟ้า 
เสนอราคา          29,950.- 

ร้านแม่ขะจานการไฟฟ้า 
เสนอราคา            29,950.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  25/2561 
ลงวันที  30 
มกราคม 2561 



แบบ สขร 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

14 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต่าบลเวียงกาหลง 

16,734.80 16,734.80 เฉพาะเจาะจง 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย  
สาขาภาคเหนือตอนบน   
เสนอราคา      16,734.80 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย  
สาขาภาคเหนือตอนบน   
เสนอราคา        16,734.80 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  26/2561 
ลงวันที  31 
มกราคม 2561 
 

15 จั ด ซื้ อ อ าห า ร เ ส ริ ม  (นม ) 
โรงเรียน  
 

83,674.- 
 

83,674.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย  
สาขาภาคเหนือตอนบน  
เสนอราคา       83,674.- 
 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย  
สาขาภาคเหนือตอนบน   
เสนอราคา         83,674.- 
 
 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  27/2561 
ลงวันที  31 
มกราคม 2561 

 
 



แบบ สขร 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
16 จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวัน

อาหารว่างและเครื องดื ม 
(โครงการประชุมหารือข้อราชการ
เพื อรับทราบปัญหาและอุปสรรค์
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที ต่าบล
เวียงกาหลง) 

36,800.- 336,800.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุจินต์  คนใจดี 
เสนอราคา    75336,800.- 

นางสุจินต์  คนใจดี 
เสนอราคา 75375336,800.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  26/2561 
ลงวันที  3 
มกราคม 2561 
 

17 จ้างเหมาเครื องเล่นเพื อส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายฯ 
(โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ่าปี 2561) 

1545,000.- 145,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายอุดม กันทะวงค์ 
เสนอราคา   1   45,000.- 

นายอุดม กันทะวงค์ 
เสนอราคา   1   45,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  27/2561 
ลงวันที  8
มกราคม 2561 

18 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมขนส่ง/
ติดต้ัง/รื้อถอน 
(โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ่าปี 2561) 

10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายนรินทร์  แก้วประภา 
เสนอราคา        10,000.- 

นายนรินทร์  แก้วประภา 
เสนอราคา        10,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  28/2561 
ลงวันที  8
มกราคม 2561 

19 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 
(โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ่าปี 2561) 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกาหลงดีไซน์   
เสนอราคา         6,000.- 

ร้านกาหลงดีไซน์   
เสนอราคา         6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  29/2561 
ลงวันที  8
มกราคม 2561 

20 จ้างเหมาจัดท่าเกียรติบัตรพร้อม
กรอบและตกแต่ง 
(โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ่าปี 2561) 

4,060.- 4,060.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อุทยานเครื องเขียน 
เสนอราคา          4,060.- 

หจก.อุทยานเครื องเขียน 
เสนอราคา          4,060.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  30/2561 
ลงวันที  8
มกราคม 2561 



แบบ สขร 1 
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
21 จ้างเหมาเครื องเสียงสนามพร้อม 

ผู้ควบคุมเครื องและรื้อถอน 
(โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ่าปี 2561) 

15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอ็มเทค 
เสนอราคา       15,000.- 

 

ร้านเอ็มเทค 
เสนอราคา       15,000.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  31/2561 
ลงวันที  8 
มกราคม 2561 

22 จ้างเหมาจัดท่าอาหารพร้อม
เครื องดื ม  
(โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ่าปี 2561) 

352,500.- 352,500.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุจินต์  คนใจดี 
เสนอราคา  3     52,500.- 

นางสุจินต์  คนใจดี 
เสนอราคา  3       52,500.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  32/2561 
ลงวันที  8 
มกราคม 2561 

23 จ้างเหมาจัดท่าอาหารว่างและ
เครื องดื ม 
(โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ่าปี 2561) 

3,450.- 3,450.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายหาญหรัญ โป่งลังกา 
เสนอราคา          3,450.- 

นายหาญหรัญ โป่งลังกา 
เสนอราคา          3,450.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  33/2561 
ลงวันที  8 
มกราคม 2561 

24 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  10 
บ้านแม่ห่างเหนือ ซอย 9 
 

39,065.- 39,065.- เฉพาะเจาะจง 
 

อนวัตรก่อสร้าง 
เสนอราคา         39,065.- 

อนวัตรก่อสร้าง 
เสนอราคา         39,065.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  34/2561 
ลงวันที  8 
มกราคม 2561 

 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 



แบบ สขร 1 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
25 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร

ส่านักงานเทศบาลต่าบลเวียง
กาหลง 

17,664.- 17,664.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายชาติ  สุพการ 
เสนอราคา        17,664.- 
 

นายชาติ  สุพการ 
เสนอราคา        17,664.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  35/2561 
ลงวันที  19  
มกราคม 2561 

26 จ้างเหมาตักสิ งปฏิกูล 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายจรรวัฒน์ ปงกันค่า 
เสนอราคา         3,000.- 

 

นายจรรวัฒน์ ปงกันค่า 
เสนอราคา         3,000.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  36/2561 
ลงวันที  23 
มกราคม 2561 

27 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การช่าระภาษี
ท้องถิ น ประจ่าปี พ.ศ.2561 

6,840.- 6,840.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกาหลงดีไซน์ 
เสนอราคา        6,840.- 

ร้านกาหลงดีไซน์ 
เสนอราคา            6,840.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  37/2561 
ลงวันที  24 
มกราคม 2561 

28 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทาง
พร้อมคนขับและน้่ามันเพื อใช้ใน
การเดินทางเข้าร่วมงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช ประจ่าปี 2561 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมเกียรติ  ใจนวล 
เสนอราคา        5,000.- 

นายสมเกียรติ  ใจนวล 
เสนอราคา        5,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  38/2561 
ลงวันที  25 
มกราคม 2561 

29 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน บล 6225 เชียงราย 

13,311.34 13,311.34 เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ 
เชียงใหม่ จ่ากัด 
เสนอราคา      13,311.34 

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ 
เชียงใหม่ จ่ากัด 
เสนอราคา      13,311.34 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  39/2561 
ลงวันที  26 
มกราคม 2561 



แบบ สขร 1 
 

 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
30 จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวัน   

เพื อใช้รับรองผู้เข้าร่วมประชุม
สภาเทศบาลต่าบล 
เวียงกาหลง   
ในวันที   2 กุมภาพันธ์ 2561 
 
   

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายประสิทธิ์  ชัยมูล   
เสนอราคา             900.- 

 

นายประสิทธิ์  ชัยมูล   
เสนอราคา             900.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  40/2561 
ลงวันที  30 
มกราคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สขร 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
31 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน

จัดเก็บรายได้ 
7,000.- 

 
7,000.- 

 
เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวธมลวรรณ จันทรสูรย์ 
เสนอราคา           7,000.- 

นางสาวธมลวรรณ จันทรสูรย์ 
เสนอราคา           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  28/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 
 

32 
 
 

 

จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอราคา          7,000.- 

นายศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอราคา         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  29/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 
 

33 จ้างเหมาบุคคลเพื อท่าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลเวียงกาหลง 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางลดาวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอราคา           7,000.- 
 

นางลดาวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอราคา        7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 
 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  30/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 
 

จ้างเหมาบุคคล
เพือช่วยงาน
การเงินและบัญชี  
ง 
นพัสรัพย์สิน 

7,000.- 7,000.- ตกลงราคา นางสาวจิราพร  
คิดงาม 
เสนอราคา         
7,000.- 
 

นางสาวจิราพร  
คิดงาม 
เสนอราคา         
7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอราคา
ต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  47/2560 
ลงวันที  30 
ธันวาคม 2559 
 

34 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวฐาปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอราคา         7,000.- 
 

นางสาวฐาปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอราคา         7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  31/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 
 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 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 

35 จ้างเหมาบุคคลเพื อท่าความ
สะอาดส่านักงานเทศบาลต่าบล
เวียงกาหลง 

7,000.- 
 

7,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาววรรณิภา  เซงดา 
เสนอราคา           7,000.- 

นางสาววรรณิภา  เซงดา 
เสนอราคา           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  32/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

36 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
กิจการสภา 
 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวสิริวิมล พรมปิงกา 
เสนอราคา           7,000.- 
 

นางสาวสิริวิมล พรมปิงกา 
เสนอราคา         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  33/2561 
ลงวันที  29 
ธนัวาคม 2560 

37 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายฤทัย  จิเหิบ 
เสนอราคา           6,000.- 

นายฤทัย  จิเหิบ 
เสนอราคา           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  34/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

38 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
บริหารงานบุคคล 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายชวพล  ธิค่า 
เสนอราคา           7,000.- 

นายชวพล  ธิค่า 
เสนอราคา         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  35/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

39 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ระดับท้องถิ นหรือพ้ืนที  (สปสช) 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายธีระชัย  ใจคล่องแคล่ว  
เสนอราคา           7,000.-   

นายธีระชัย  ใจคล่องแคล่ว  
เสนอราคา           7,000.-   

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  36/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

40 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ธุรการ (กองการศึกษา) 
 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวนภาพร  ปวงค่าไหล 
เสนอราคา           7,000.- 

นางสาวนภาพร  ปวงค่าไหล 
เสนอราคา           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  37/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

41 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายธนาวุฒิ  สารชัยวงค์ 
เสนอราคา           6,000.- 

นายธนาวุฒิ  สารชัยวงค์ 
เสนอราคา           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  38/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

42 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอราคา           6,000.- 

นายดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอราคา           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  39/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

43 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายณรงค์  อวดดี 
เสนอราคา             6,000.- 

นายณรงค์  อวดดี 
เสนอราคา           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  40/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 
 

44 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
การเงินและบัญชี 

5,100.- 5,100.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวดวงพร  เชิดร่า 
เสนอราคา             5,100.- 

นางสาวดวงพร  เชิดร่า 
เสนอราคา             5,100.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  41/2561 
ลงวันที  8 มกราคม 
2561 
 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

45 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 
เสนอราคา            3,600.- 

นางสาวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 
เสนอราคา            3,600.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  42/2561 
ลงวันที  15 
มกราคม 2561 
 

46 จ้างเหมานักการภารโรงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบล
เวียงกาหลง 

3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายศรชัย  วังฐาน 
เสนอราคา            3,600.- 

นายศรชัย  วังฐาน 
เสนอราคา            3,600.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  43/2561 
ลงวันที  15 
มกราคม 2561 
 

 

 


