
แบบ สขร 1 

  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1 จัดซ้ือน้ําดื่ม 

 

1,956.- 

 

1,956.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

น้ําดื่มกาเขียว อาร.โอ. 

เสนอราคา         1,956.- 

น้ําดื่มกาเขียว  อาร.โอ. 

เสนอราคา       1,956.-  

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

131/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

 

2 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและ 

หลอลื่น 

 

23,900.- 23,900.- เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา        23,900.- 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา        23,900.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 

103/2561  

ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2561 

3 

 

จัดซ้ือวารสาร   

 

1,130.- 1,130.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เฉพาะเจาะจง 

 

รานประสิทธิ์การคา 

เสนอราคา           1,130.- 

รานประสิทธิ์การคา 

เสนอราคา        1,130.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

134/2561  

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

4 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน   

(กองคลัง) 

14,400.- 14,400.- เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด 

เอ็ม จํากัด  

เสนอราคา         14,400.- 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด 

เอ็ม จํากัด  

เสนอราคา        14,400.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

135/2561  

ลงวันท่ี 6 

กรกฎาคม 2561 
 
 
 



แบบ สขร 1 

 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

5 

 

 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน   

(สํานักปลัด) 

9,400.- 

 

 

9,400.- 

 

 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด 

เอ็ม จํากัด  

เสนอราคา          9,400.- 

 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด เอ็ม 

จํากัด  

เสนอราคา          9,400.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

136/2561 

ลงวันท่ี 6 

กรกฎาคม 2561 

6 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและ 

หลอลื่น 

 

1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา          1,500.- 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา          1,500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

137/2561 

ลงวันท่ี 11 

กรกฎาคม 2561 

7 จัดซ้ือวัสดกุอสราง 5,545.- 5,545.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.กิจนครคาม 

เสนอราคา         5,545.- 

หจก.กิจนครคาม 

เสนอราคา         5,545.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

138/2561 

ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2561 

8 จัดซ้ือวัสดกุอสราง 

(ซอมแซมปรับปรุงรางระบาย

น้ํา หมูท่ี 7 บานปาจั่น) 

14,830.- 14,830.- เฉพาะเจาะจง ราน จันทรรุงเรือง  

วัสดุภัณฑ 

เสนอราคา         14,830.- 

ราน จันทรรุงเรือง  

วัสดุภัณฑ 

เสนอราคา         14,830.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

139/2561 

ลงวันท่ี 13 



แบบ สขร 1 

กรกฎาคม 2561 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

9 จัด ซ้ื อ อุปกรณ ท่ี ใช ในการ

ฝกอบรม 

(โครงการอบรมเยาวชนดาน

ก า รป อ ง กั น และบร ร เท า         

สาธารณภัย ประจําป พ.ศ.

2561) 

16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแชมปดับเพลิง กูภัย 

เสนอราคา          16,000.- 

 

 

รานแชมปดับเพลิง กูภัย 

เสนอราคา          16,000.- 

 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

140/2561 

ลงวันท่ี 16 

กรกฎาคม 2561 

10 จัด ซ้ื อ อุปกรณ ท่ี ใ ช ในการ

ฝกอบรม 

(โครงการอบรมเยาวชนดาน

ก า รป อ ง กั น และบร ร เท า         

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา          3,000.- 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา          3,000.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

141/2561 

ลงวันท่ี 16 

กรกฎาคม 2561 



แบบ สขร 1 

สาธารณภัย ประจําป พ.ศ.

2561) 

  

11 จัดซ้ือครุภัณฑโรงงาน                      8,800.- 8,800.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแมขะจานการไฟฟา 

เสนอราคา           8,800.- 

 

รานแมขะจานการไฟฟา 

เสนอราคา           8,800.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

142/2561  

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

12 จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ 

(โครงการอบรมวินัยเบื้องตน) 

2,100.- 2,100.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา         2,100.- 

 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา         2,100.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

143/2561 

ลงวันท่ี 23 

กรกฎาคม 2561 

 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13 

 

จัดซ้ือพานพุมทอง-พานพุม

เงิน 

 

2,200.- 

 

2,200.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

พันธุมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา          2,200.- 

 

พันธุมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา          2,200.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

144/2561 

ลงวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2561 



แบบ สขร 1 

14 จัดซ้ืออุปกรณการฝกเรื่องการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย 

( โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ห นึ่ ง

โรงเรียนหนึ่งทีมกูภัย) 

880.- 880.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแมขะจานการไฟฟา 

เสนอราคา           880.- 

รานแมขะจานการไฟฟา 

เสนอราคา           880.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

145/2561 

ลงวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2561 

15 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ

ฝกอบรม 

( โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ห นึ่ ง

โรงเรียนหนึ่งทีมกูภัย) 

3,715.- 3,715.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา           3,715.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา           3,715.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

146/2561 

ลงวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2561 

16 จัด ซ้ือวัสดุ อุปกรณการฝก

เชือกและการเคลื่อนยายจาก

ท่ีสูง 

( โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ห นึ่ ง

โรงเรียนหนึ่งทีมกูภัย) 

28,300.- 28,300.- เฉพาะเจาะจง 

 

เรสค้ิว ช็อป แมขะจาน  

เสนอราคา         28,300.- 

เรสค้ิว ช็อป แมขะจาน  

เสนอราคา         28,300.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

147/2561 

ลงวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2561 

 
   

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 



แบบ สขร 1 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

16 

 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

14,029.08 14,029.08 เฉพาะเจาะจง 

 

องคการสงเสริมกิจการโค

นมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา      14,029.08 

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง  

เสนอราคา        14,029.08 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

148/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

 

 

17 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน  

 

89,930.- 89,930.- เฉพาะเจาะจง 

 

องคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา        89,930.- 

องคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา          89,930.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

149/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

 

 



แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

18 จางเหมาตรวจเช็คและซอมแซม 

รถหนาตักหลังขุด หมายเลข

ทะเบียน ตค 4421 เชียงราย 

จํานวน  1  คัน 

36,650.- 36,650.- เฉพาะเจาะจง 

 

เดชไดนาโม-แอร 

เสนอราคา         36,650.- 

เดชไดนาโม-แอร 

เสนอราคา         36,650.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

116/2561 

ลงวันท่ี 2 

กรกฎาคม 2561 

19 จางเหมาปรับปรุงรถยนต

สวนกลาง หมายเลขทะเบียน 

 ผข 8415 เชียงราย 

149,468.- 149,468.- เฉพาะเจาะจง 

 

เรสค้ิว ช็อป แมขะจาน  

เสนอราคา       149,468.- 

เรสค้ิว ช็อป แมขะจาน  

เสนอราคา       149,468.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

117/2561 

ลงวันท่ี 11 

กรกฎาคม 2561 

20 จางบุคคลเพ่ือชวยงานนักการ 

ภารโรง 

 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายบุญธรรม  มือดี 

เสนอราคา  3    3,000.- 

นายบุญธรรม  มือดี 

เสนอราคา  3    3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

118/2561 

ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2561 



แบบ สขร 1 

21 จางเหมาซอมแซม

รถจักรยานยนต หมายเลข

ทะเบียน ขทย 578 เชียงราย 

1,070.- 1,070.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานมงคลบริการ 

เสนอราคา         1,070.- 

รานมงคลบริการ 

เสนอราคา         1,070.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

119/2561 

ลงวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2561 

22 จางเหมาจัดทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธ 

(โครงการอบรมเยาวชนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจาํป พ.ศ.2561) 

288.- 288.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา          288.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา          288.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

120/2561 

ลงวันท่ี 16 

กรกฎาคม 2561 



แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

23 จางเหมาจัดทําพานพุมดอกไมสด 

รวมพิธีทานหาแมฟาหลวงเนื่อง

ในวันคลายสวรรคตของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

จังหวัดเชียงราย 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง 

 

พันธุมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา         500.- 

พันธุมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา         500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

121/2561 

ลงวันท่ี 17 

กรกฎาคม 2561 

24 จางเหมาจัดปายไวนิล เราทํา

ความ ดี ดวยน้ําใจ 

440.- 440.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           440.- 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา             440.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

122/2561 

ลงวันท่ี 17 

กรกฎาคม 2561 

25 จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายธนโชค จําปาวัน 

เสนอราคา           5,000.- 

นายธนโชค จําปาวัน 

เสนอราคา           5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

123/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 



แบบ สขร 1 

26 จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายเชิด ปญญาอาย 

เสนอราคา          5,000.- 

นายเชิด ปญญาอาย 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

124/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

27 จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายสมเกียรติ อินตะวงค 

เสนอราคา          5,000.- 

นายสมเกียรติ อินตะวงค 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

125/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

28 จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายทวี  เปลี่ยววิญญา 

เสนอราคา         5,000.- 

นายทวี  เปลี่ยววิญญา 

เสนอราคา         5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

126/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

29 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  คิดอาน 

เสนอราคา        5,000.- 

นายประสิทธิ์  คิดอาน 

เสนอราคา        5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

127/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

30 จางเหมาจัดทําเสวียน 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ ์ เลิศคําฟู นายสวัสดิ ์ เลิศคําฟู เปนผูเสนอ ใบสั่งจางเลขท่ี 



แบบ สขร 1 

 

 

 

 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

เสนอราคา          5,000.- เสนอราคา          5,000.- ราคาต่ําสุด 128/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

31 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายสันตณรงค  วีระชาติ 

เสนอราคา          5,000.- 

นายสันตณรงค  วีระชาติ 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

129/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

32 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายนิกร  คนใจดี 

เสนอราคา          5,000.- 

นายนิกร  คนใจดี 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

130/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

33 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย  ปนใจกุล 

เสนอราคา          5,000.- 

นายชาญชัย  ปนใจกุล 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

131/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

34 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ คําทา 

เสนอราคา          5,000.- 

นายภานุพงศ คําทา 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

132/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 



แบบ สขร 1 

 

35 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยกขยะ

และนํากลับมาใชประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  ชัยชนะ 

เสนอราคา          5,000.- 

นายสุรพล  ชัยชนะ 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

133/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

36 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยก

ขยะและนํากลับมาใช

ประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายมูล หมายจิตร 

เสนอราคา          5,000.- 

นายมูล หมายจิตร 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

134/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

37 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวยีน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยก

ขยะและนํากลับมาใช

ประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  ตนมือ 

เสนอราคา          5,000.- 

นายวิทยา  ตนมือ 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

135/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 



แบบ สขร 1 

38 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยก

ขยะและนํากลับมาใช

ประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  แปงขาว 

เสนอราคา          5,000.- 

นายอุทัย  แปงขาว 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

136/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

39 

 

 

 

 

จางเหมาจัดทําเสวียน 

(โครงการรณรงคเพ่ือคัดแยก

ขยะและนํากลับมาใช

ประโยชนได) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ  อินตะนํา 

เสนอราคา          5,000.- 

นายทรงวุฒิ  อินตะนํา 

เสนอราคา          5,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

137/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

40 จางเหมาจัดทําปายเขต 

สวมหมวกนิรภัย 

1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา             1,800.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา             1,800.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

138/2561 

ลงวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561 

41 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 

(โครงการอบรมวินัยเบื้องตน) 

600.- 600.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           600.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           600.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสัง่จางเลขท่ี 

139/2561 

ลงวันท่ี 23 



แบบ สขร 1 

กรกฎาคม 2561 

42 

 

 

 

จางเหมาจัดทําอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  

(โครงการอบรมวินัยเบื้องตน) 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายหาญหรัญ  โปงลังกา 

เสนอราคา            3,000.- 

นายหาญหรัญ  โปงลังกา 

เสนอราคา            3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

140/2561 

ลงวันท่ี 23 

กรกฎาคม 2561 

43 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 

(โครงการอบรมวินัยเบื้องตน) 

3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา            3,600.- 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา            3,600.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

141/2561 

ลงวันท่ี 23 

กรกฎาคม 2561 

44 จางเหมาถายเอกสาร

ประกอบการฝกอบรมพรอม

เขาเลม 

(โครงการอบรมวินัยเบื้องตน) 

2,100.- 2,100.- เฉพาะเจาะจง รานยิ่งเจริญการพิมพ 

เสนอราคา           2,100.- 

รานยิ่งเจริญการพิมพ 

เสนอราคา           2,100.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

142/2561 

ลงวันท่ี 23 

กรกฎาคม 2561 

 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

45 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 

(โครงการฝกอบรมหนึ่ง

โรงเรียนหนึ่งทีมกูภัย) 

4,900.- 4,900.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางวันวิสาข  นิลชัย 

เสนอราคา             4,900.- 

นางวันวิสาข  นิลชัย 

เสนอราคา             4,900.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

143/2561 

ลงวันท่ี 26 



แบบ สขร 1 

กรกฎาคม 2561 

46 จางเหมาจัดทําอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 

(โครงการฝกอบรมหนึ่ง

โรงเรียนหนึ่งทีมกูภัย) 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายหาญหรัญ  โปงลังกา 

เสนอราคา           3,500.- 

นายหาญหรัญ  โปงลังกา 

เสนอราคา           3,500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

144/2561 

ลงวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2561 

47 

 

 

 

จางเหมาจัดปายโครงการ 

(โครงการฝกอบรมหนึ่ง

โรงเรียนหนึ่งทีมกูภัย) 

288.- 288.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา            288.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา            288.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

145/2561 

ลงวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2561 

48 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน   

เพ่ือใชรับรองผูเขารวมประชุม

สภาเทศบาลตําบล 

เวียงกาหลง   

ในวันท่ี  1 สิงหาคม 2561   

1,440.- 1,440.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา             1,440.- 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา             1,440.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

146/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 



แบบ สขร 1 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

49 

 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายภานุเดช เวชกิจ 

เสนอราคา           6,000.- 

นายภานุเดช เวชกิจ 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

118/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

50 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือทําความ

สะอาดสํานักงานเทศบาลตําบล

เวียงกาหลง 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุพรรณ ชัยลังกา 

เสนอราคา         6,000.- 

นางสุพรรณ ชัยลังกา 

เสนอราคา         6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

119/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

51 จางเหมาบุคคลเพ่ือดูแล

โบราณสถานพระยอดขุนพล   

 

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางศรีวรรณ  ใจอน 

เสนอราคา           2,000.- 

 

นางศรีวรรณ  ใจอน 

เสนอราคา           2,000.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

120/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

52 จางเหมาบุคคลเพ่ือทําความ

สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

 

นางลดาวัลย  ใจเสมอ 

เสนอราคา           7,000.- 

 

นางลดาวัลย  ใจเสมอ 

เสนอราคา        7,000.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

121/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 
 

53 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน 

ปศุสัตว งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

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

เสนอราคา         6,000.- 

นายฐิรายุตย เครือรุงเรือง 

เสนอราคา         6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

122/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

54 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงานขับ

รถยนต 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายเกียรติศักดิ์  รสหวาน 

เสนอราคา           6,000.- 

นายเกียรติศักดิ์  รสหวาน 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

123/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

55 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

การเงินและบัญชี  

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวรัตนาภรณ  กานันท 

เสนอราคา            7,000.- 

นางสาวรัตนาภรณ  กานันท 

เสนอราคา            7,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

124/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

56 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(สํานักปลัด)  

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

17/2561 

ลงวันท่ี 29 

มิถุนายน 2561 

 

57 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(กองการศึกษา)  

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

18/2561 

ลงวันท่ี  29

มิถุนายน 2561 



แบบ สขร 1 
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