
แบบ สขร 1 

  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1 จัดซ้ือน้ําดื่ม 

 

2,106.- 

 

2,106.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

น้ําดื่มกาเขียว อาร.โอ. 

เสนอราคา         2,106.- 

น้ําดื่มกาเขียว  อาร.โอ. 

เสนอราคา       2,106.-  

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

102/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

 

2 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและ 

หลอลื่น 

 

23,100.- 23,100.- เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา        23,100.- 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา        23,100.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 

103/2561  

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

3 

 

จัดซ้ือวารสาร   

 

1,150.- 1,150.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เฉพาะเจาะจง 

 

รานประสิทธิ์การคา 

เสนอราคา           1,150.- 

รานประสิทธิ์การคา 

เสนอราคา        1,150.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

104/2561  

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

4 จัดซ้ือวัสดุกอสรางเพ่ือ

ซอมแซมถนน หมูท่ี 10  

บานแมหางเหนือ 

 

1,814.- 1,814.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานจันทรรุงเรือง วัสดุภัณฑ 

เสนอราคา         1,814.- 

รานจันทรรุงเรือง วัสดุ

ภัณฑ 

เสนอราคา         1,814.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

105/2561  

ลงวันท่ี 4 

พฤษภาคม 2561 
 
 
 



แบบ สขร 1 

 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

5 

 

 

จัดซ้ือวัสดงุานบานงานครัว 

 

1,390.- 

 

 

1,390.- 

 

 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

 

รานรักษาพาณิชย 

เสนอราคา          1,390.- 

 

รานรักษาพาณิชย 

เสนอราคา          1,390.- 

 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

106/2561 

ลงวันท่ี 6 

มิถุนายน 2561 

6 จัดซ้ือวัสดงุานบานงานครัว 

(กองการศึกษา) 

 

10,333.- 10,333.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา         10,333.- 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา         10,333.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

107/2561 

ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2561 

7 จัดซ้ือวัสดอุุปกรณท่ีใชในการ

อบรม 

(โครงการอบรมเผยแพร

กฎหมายประชาชน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561) 

1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา         1,000.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา            1,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

108/2561 

ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

8 จัดซ้ือวัสดอ่ืุน 17,107.- 17,107.- เฉพาะเจาะจง รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา         17,107.- 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา         17,107.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

109/2561 

ลงวันท่ี 11 

มิถุนายน 2561 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

9 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 11,145.- 11,145.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา          11,145.- 

 

 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา          11,145.- 

 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

110/2561 

ลงวันท่ี 11 

มิถุนายน 2561 

10 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและ 

หลอลื่น (น้ํามันเผาขยะ) 

 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา            500.- 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา             500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

111/2561  

ลงวันท่ี 11 

มิถุนายน 2561 

11 จัดซ้ือวัสดกุอสราง  9,946.- 9,946.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.กิจนครคาไม 

เสนอราคา         9,946.- 

หจก.กิจนครคาไม 

เสนอราคา         9,946.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

112/2561 



แบบ สขร 1 

 

 

 ลงวันท่ี 11 

มิถุนายน 2561 

 

12 

 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2,700.- 2,700.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานสมบัติการเกษตร 

เคมีภัณฑ 

เสนอราคา          2,700.- 

รานสมบัติการเกษตร 

เคมีภัณฑ 

เสนอราคา          2,700.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

113/2561 

ลงวันท่ี 11

มิถุนายน 2561 

 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13 

 

จัดซ้ือเครื่องแบบ เครื่องแตง

ก า ย แล ะ อุ ปก รณ สํ า ห รั บ

ปองกันเพ่ือความปลอดภัย

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

( โครงการใหบริการระบบ

การแพทยฉุกเฉินตําบล) 

 

 

14,400.- 

 

14,400.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

รานแฮมเฮา คอมมูนิเคชั่น 

เสนอราคา          14,400.- 

 

รานแฮมเฮา คอมมูนิเคชั่น 

เสนอราคา            14,400.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

114/2561 

ลงวันท่ี 11 

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

14 จัดซ้ือถังขยะ 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยก

ขยะและนํากลับมาใช

ประโยชนได) 

38,250.- 38,250.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เชียงรายไฟร แอนด 

เรซคิว 2017 

เสนอราคา        38,250.- 

หจก.เชียงรายไฟร แอนด เรซ

คิว 2017 

เสนอราคา          38,250.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

115/2561 

ลงวันท่ี 18 

มิถุนายน 2561 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

15 

 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทย ุ 1,800.- 

 

1,800.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

ธนสินมิวสิค  

เสนอราคา           1,800.- 

 

ธนสินมิวสิค  

เสนอราคา             1,800.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

116/2561 

ลงวันท่ี 20

มิถุนายน 2561 

16 จัดซ้ือหินคลุก 26,000.- 26,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

วีราภณ นิธิชูปรีดา 

เสนอราคา        26,000.- 

วีราภณ นิธิชูปรีดา 

เสนอราคา           26,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

117/2561 



แบบ สขร 1 

 ลงวันท่ี 21 

มิถุนายน 2561 

17 

 

 

 

 

จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 6,840.- 6,840.- เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท พานิช 1988 จํากัด 

เสนอราคา           6,840.- 

 

บริษัท พานิช 1988 จํากัด 

เสนอราคา           6,840.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

118/2561 

ลงวันท่ี 21 

มิถุนายน 2561 

18 

 

 

 

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

(กองการศึกษา) 

24,788.- 24,788.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          24,788.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          24,788.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

119/2561 

ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2561 

 

 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

19 

 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

(กองการศึกษา) 

1,339.- 

 

1,339.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          1,339.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          1,339.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

120/2561 

ลงวันท่ี 22

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

(กองการศึกษา) 

6,300.- 6,300.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา          6,300.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา            6,300.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

121/2561 

ลงวันท่ี 22

มิถุนายน 2561 

21 

 

 

 

 

จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ 

(โครงการฝกอบรมอาชีพคน

พิการตําบลเวียงกาหลง  

( ทํ าลู กประคบ )  ประจํ าป 

2561) 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางรญัจวน แสนพุฒิ 

เสนอราคา           3,500.- 

 

นางรญัจวน แสนพุฒิ 

เสนอราคา           3,500.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

122/2561 

ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2561 

22 

 

 

 

จัดซ้ือวัสดอ่ืุน 1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          1,800.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา             1,800.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

123/2561 

ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2561 

 

 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 



แบบ สขร 1 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

23 

 

จัดซ้ือวัสดสุํานักงาน 

(กองคลัง) 

15,662.- 

 

15,662.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          15,662.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          15,662.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

124/2561 

ลงวันท่ี 22

มิถุนายน 2561 

24 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

(กองชาง) 

17,513.- 17,513.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          17,513.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          17,513.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

125/2561 

ลงวันท่ี 22

มิถุนายน 2561 

25 

 

 

 

จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร 

(กองชาง) 

2,834.- 2,834.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา           2,834.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา           2,834.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

126/2561 

ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2561 

26 

 

 

 

จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร 

(กองชาง) 

9,840.- 9,840.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา          9,840.- 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา             9,840.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

127/2561 

ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2561 

27 

 

 

 

จัดซ้ือสารกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

(โครงการสงเสริมการควบคุม

และปองกันโรคไขเลือดออก) 

95,000.- 95,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานบานทองถ่ินเชียงราย 

เสนอราคา          95,000.- 

รานบานทองถ่ินเชียงราย 

เสนอราคา          95,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

128/2561 

ลงวันท่ี 25 

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

 

 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

28 

 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

12,355.60 12,355.60 เฉพาะเจาะจง 

 

องคการสงเสริมกิจการโค

นมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา      12,355.60 

 

 

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง  

เสนอราคา        12,355.60 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

129/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

 

29 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน  

 

86,020.- 86,020.- เฉพาะเจาะจง 

 

องคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา        86,020.- 

 

 

องคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา          86,020.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

130/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

 



แบบ สขร 1 

30 จัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาพรอมอุปกรณการฉีด 

(โครงการสงเสริมการควบคุม

และปองกันโรคพิษสุนัขบา) 

56,630.- 56,630.- เฉพาะเจาะจง 

 

ธนภัทรพานิช 

เสนอราคา        56,630.- 

ธนภัทรพานิช 

เสนอราคา        56,630.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

133/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

 



แบบ สขร 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

 

 

 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

31 จางเหมาซอมแซมกําแพงก้ันน้ํา

เซาะถนน หมูท่ี 6 

84,000.- 84,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.วังเหนือวัสดุกอสราง 

เสนอราคา       84,000.- 

หจก.วังเหนือวัสดุกอสราง 

เสนอราคา           84,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

93/2561 

ลงวันท่ี 5 

มิถุนายน 2561 

32 จางเหมาซอมแซมถนนสายบาน

แมหาง หมูท่ี 6 ทางไปพระธาตุ 

กูเบี้ย 

 

102,000.- 102,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.ศรัณยรัชติ์เทวี

คอนกรีต 

เสนอราคา  3    102,000.- 

หจก.ศรัณยรัชติ์เทวีคอนกรีต 

เสนอราคา  3    102,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

94/2561 

ลงวันท่ี 6 

มิถุนายน 2561 

33 จางเหมาสํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ 2561 

11,000.- 11,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

เสนอราคา         11,000.- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เสนอราคา         11,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

95/2561 

ลงวันท่ี 5 

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

34 จางเหมารื้อถอนสายสัญญาณ

โทรทัศนพรอมติดตั้ง 

5,970.- 5,970.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานโจคารออดิโอ  

เสนอราคา          5,970.- 

รานโจคารออดิโอ  

เสนอราคา          5,970.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

96/2561 

ลงวันท่ี 6 

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

35 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 

(โครงการอบรมเผยแพรกฎหมาย

ประชาชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561) 

4,200.- 4,200.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา         4,200.- 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา         4,200.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

97/2561 

ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2561 

36 จางเหมาจัดทําอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 

(โครงการอบรมเผยแพรกฎหมาย

ประชาชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561) 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางกุลชญา  บุญจันทรตะ 

เสนอราคา        3,500.- 

 

นางกุลชญา  บุญจันทรตะ 

เสนอราคา        3,500.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

98/2561 

ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2561 

37 จางเหมาทําปายไวนิล 

(โครงการอบรมเผยแพรกฎหมาย

ประชาชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561) 

600.- 600.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           600.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           600.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

99/2561 

ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

38 จางเหมาถายเอกสาร

ประกอบการอบรม พรอมเขาเลม 

(โครงการอบรมเผยแพรกฎหมาย

ประชาชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561) 

2,100.- 2,100.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานยิ่งเจริญการพิมพ 

เสนอราคา          2,100.- 

รานยิ่งเจริญการพิมพ 

เสนอราคา          2,100.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

100/2561 

ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

39 จางเหมาตรวจเช็คและ 

ซอมแซมรถยนตสวนกลาง   

หมายเลขทะเบียน บล 6225  

เชียงราย   

3,783.52 3,783.52 เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท  โตโยตานครพิงค 

เชียงใหม จํากัด 

เสนอราคา        3,783.52 

บริษัท  โตโยตานครพิงค 

เชียงใหม จํากัด 

เสนอราคา        3,783.52 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

101/2561 

ลงวันท่ี 11

มิถุนายน 2561 

40 

 

 

 

จางเหมาจัดทําปายไวนิล  

พรอมโครงไม 

(โครงการจัดตั้งศูนยเตรียมความ

พรอมรับมืออุบัติภัยชวงเทศกาล

สําคัญ) 

17,958.- 17,958.- เฉพาะเจาะจง รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา        17,958.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา        17,958.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

102/2561 

ลงวันท่ี 11

มิถุนายน 2561 

41 

 

จางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

(โครงการการใหบรกิารระบบ

15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง โรงพิมพไทยแลนดการพิมพ 

2 

โรงพิมพไทยแลนดการพิมพ 

2 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

103/2561 



แบบ สขร 1 

 

 

 

การแพทยฉุกเฉินตําบล) เสนอราคา         15,000.- เสนอราคา         15,000.- ลงวันท่ี 11

มิถุนายน 2561 

42 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําปายไวนิล 

พรอมโครงไม 

(โครงการการใหบรกิารระบบ

การแพทยฉุกเฉินตําบล) 

4,380.- 4,380.- เฉพาะเจาะจง รานกาหลงดไีซน 

เสนอราคา        4,380.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา        4,380.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

104/2561 

ลงวันท่ี 11

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

43 จางเหมาตรวจเช็คซอมแซม

เครื่องปริ้นเตอร 

(สํานักปลัด) 

5,150.- 5,150.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา        5,150.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา        5,150.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

105/2561 

ลงวันท่ี 15

มิถุนายน 2561 

44 

 

 

 

จางเหมาตรวจเช็คและซอมแซม

รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค  

หมายเลขทะเบียน 81-6850 

เชียงราย 

7,800.- 7,800.- เฉพาะเจาะจง อูชางเหนง 

เสนอราคา         7,800.- 

อูชางเหนง 

เสนอราคา         7,800.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

106/2561 

ลงวันท่ี 15

มิถุนายน 2561 

45 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และกลับมาใชประโยชนได) 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา         6,000.- 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา         6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสัง่จางเลขท่ี 

107/2561 

ลงวันท่ี 18

มิถุนายน 2561 

46 จางเหมาจัดทําอาหารวางและ 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นางสุจินต  คนใจดี นางสุจินต  คนใจดี เปนผูเสนอ ใบสั่งจางเลขท่ี 



แบบ สขร 1 

 

 

 

 

เครื่องดื่ม 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และกลับมาใชประโยชนได) 

เสนอราคา         5,000.- เสนอราคา         5,000.- ราคาต่ําสุด 108/2561 

ลงวันท่ี 18

มิถุนายน 2561 

 
 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

47 จางเหมาจัดทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธ 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยก

ขยะและกลับมาใชประโยชน

ได) 

375.- 375.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา             375.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา                375.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

110/2561 

ลงวันท่ี 18 

มิถุนายน 2561 

48 จางเหมาจัดทําคูมือ

ประกอบการฝกอบรมพรอม

ถายเอกสารและเขาเลม 

(โครงการฝกอบรมอาชีพคน

พิการตําบลเวียงกาหลง  

(ทําลูกประคบ) ประจําป 

2561) 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสหัทยา อินทะวัง 

เสนอราคา           3,000.- 

นางสหัทยา อินทะวัง 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

111/2561 

ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

49 

 

 

 

จางเหมาจัดทําปายไวนิล 

(โครงการฝกอบรมอาชีพคน

พิการตําบลเวียงกาหลง  

(ทําลูกประคบ) ประจําป 

2561) 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา            300.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา              300.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

112/2561 

ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

50 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 

(โครงการฝกอบรมอาชีพคน

พิการตําบลเวียงกาหลง  

(ทําลูกประคบ) ประจําป 

2561) 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา             3,000.- 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา             3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

113/2561 

ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2561 

51 จางเหมาจัดทําอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 

(โครงการฝกอบรมอาชีพคน

พิการตําบลเวียงกาหลง  

(ทําลูกประคบ) ประจําป 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายหาญหรัญ  โปงลังกา 

เสนอราคา           3,000.- 

นายหาญหรัญ  โปงลังกา 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

114/2561 

ลงวันท่ี 22 

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

2561) 

52 

 

 

 

จางเหมาจัดทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (พ.ศ.

2561) “เจียงฮายเกมส” กีฬา

คนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 36                

(พ.ศ.2562) “น้ํากกเกมส”  

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา            300.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา              300.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

115/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

53 

 

 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายศตวรรษ  เชื้อเขียว 

เสนอราคา          7,000.- 

นายศตวรรษ  เชื้อเขียว 

เสนอราคา         7,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

103/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

54 

 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายดนุสรณ  พิพักร 

เสนอราคา           6,000.- 

 

นายดนุสรณ  พิพักร 

เสนอราคา           6,000.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

104/2561 

ลงวันท่ี 31 



แบบ สขร 1 

 พฤษภาคม 2561 

55 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายฤทัย  จิเหิบ 

เสนอราคา           6,000.- 

นายฤทัย  จิเหิบ 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

105/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

56 

 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายภานุเดช เวชกิจ 

เสนอราคา           6,000.- 

นายภานุเดช เวชกิจ 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

106/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

57 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายณรงค  อวดดี 

เสนอราคา           6,000.- 

นายณรงค  อวดดี 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

107/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

58 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

บริหารงานบุคคล 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายชวพล  ธิคํา 

เสนอราคา           7,000.- 

นายชวพล  ธิคํา 

เสนอราคา         7,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

108/2561 

ลงวันท่ี 31 



แบบ สขร 1 

พฤษภาคม 2561 

59 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

การเงินและบัญชี งานพัสดุและ

ทรัพยสิน 

 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 

เสนอราคา            6,000.- 

นางสาวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 

เสนอราคา            6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

109/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

60 

 

 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายธนาวุฒิ  สารชัยวงค 

เสนอราคา            6,000.- 

นายธนาวุฒิ  สารชัยวงค 

เสนอราคา            6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

110/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

61 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือทําความ

สะอาดสํานักงานเทศบาลตําบล

เวียงกาหลง 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุพรรณ ชัยลังกา 

เสนอราคา         6,000.- 

นางสุพรรณ ชัยลังกา 

เสนอราคา         6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

111/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

62 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงานปศุ

สัตว งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายฐิรายุตย เครือรุงเรือง 

เสนอราคา         6,000.- 

นายฐิรายุตย เครือรุงเรือง 

เสนอราคา         6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

112/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 



แบบ สขร 1 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

63 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

ธุรการ (กองการศึกษา) 

 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวนภาพร  ปวงคําไหล 

เสนอราคา           7,000.- 

นางสาวนภาพร  ปวงคําไหล 

เสนอราคา           7,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

113/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

64 จางเหมาบุคคลเพ่ือทําความ

สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

 

นางลดาวัลย  ใจเสมอ 

เสนอราคา           7,000.- 

 

นางลดาวัลย  ใจเสมอ 

เสนอราคา        7,000.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

114/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 
 

65 จางเหมานักการภารโรงศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

เวียงกาหลง 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายศรชัย  วังฐาน 

เสนอราคา           6,000.- 

นายศรชัย  วังฐาน 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

115/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

66 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

การเงินและบัญชี งานพัสดุและ

ทรัพยสิน 

 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวพิมพคณิศ  

ไชยมงคล 

เสนอราคา         7,000.- 

 

นางสาวพิมพคณิศ  

ไชยมงคล 

เสนอราคา         7,000.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

116/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

67 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

และงานสงเริมการทองเท่ียว 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวดวงพร  เชิดรํา 

เสนอราคา           6,000.- 

นางสาวดวงพร  เชิดรํา 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

117/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 



แบบ สขร 1 

 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

68 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(สํานักปลัด)  

3,467.25 3,467.25 เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา         3,467.25 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา         3,467.25 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

15/2561 

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

 

 

69 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(กองการศึกษา)  

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

16/2561 

ลงวันท่ี  31 

พฤษภาคม 2561 
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	เฉพาะเจาะจง
	6,000.-
	เฉพาะเจาะจง
	6,000.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	7,000.-
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	เฉพาะเจาะจง
	6,000.-
	เฉพาะเจาะจง
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	6,000.-
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	เฉพาะเจาะจง
	7,000.-
	เฉพาะเจาะจง
	6,000.-
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