
แบบ สขร 1 

  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1 จัดซ้ือน้ําดื่ม 

 

1,834.- 

 

1,834.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

น้ําดื่มกาเขียว อาร.โอ. 

เสนอราคา         1,834.- 

น้ําดื่มกาเขียว  อาร.โอ. 

เสนอราคา       1,834.-  

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

150/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

 

2 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและ 

หลอลื่น 

 

32,100.- 32,100.- เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา        32,100.- 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา        32,100.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 

151/2561  

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

3 

 

จัดซ้ือวารสาร   

 

1,180.- 1,180.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เฉพาะเจาะจง 

 

รานประสิทธิ์การคา 

เสนอราคา           1,180.- 

รานประสิทธิ์การคา 

เสนอราคา        1,180.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

152/2561  

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

4 จัดซ้ือวัสดสุํานักงาน   

(สํานักปลัด) 

30,736.- 30,736.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา         30,736.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา        30,736.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

153/2561  

ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 

2561 
 
 
 



แบบ สขร 1 

 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

5 

 

 

จัดซ้ือวัสดสุํานักงาน   

(สํานักปลัด) 

30,460.- 

 

 

30,460.- 

 

 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา          30,460.- 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา          30,460.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

154/2561 

ลงวันท่ี 2 

สิงหาคม 2561 

6 จัดซ้ือครุภัณฑงานบาน 

งานครัว 

11,000.- 11,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท ทวียนตมารเก็ตติ้ง  

จํากัด สาขาแมขะจาน  

เสนอราคา          11,000.- 

บริษัท ทวียนตมารเก็ตติ้ง  

จํากัด สาขาแมขะจาน  

เสนอราคา          11,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

155/2561 

ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2561 

7 จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร                  

45,680.- 45,680.- เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท ทวียนตมารเก็ตติง้  

จํากัด สาขาแมขะจาน  

เสนอราคา         45,680.- 

บริษัท ทวียนตมารเก็ตติ้ง  

จํากัด สาขาแมขะจาน  

เสนอราคา         45,680.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

156/2561 

ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2561 

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ

จัดนิทรรศการ 

(โครงการวันแมแหงชาติ 

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา         1,200.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา         1,200.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

157/2561 

ลงวันท่ี 7 



แบบ สขร 1 

ประจาํป 2561) 

 

สิงหาคม 2561 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

9 จัดซ้ือของรางวัลสําหรับการ

ประกวดกิจกรรมตางๆ  

(โครงการวันแมแหงชาติ 

ประจาํป 2561) 

 

2,100.- 2,100.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          2,100.- 

 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          2,100.- 

 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

158/2561 

ลงวันท่ี 7 

สิงหาคม 2561 

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

(กองคลัง) 

 

23,050.- 23,050.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย

เซอรวิส 

เสนอราคา          23,050.- 

 

 

หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส 

เสนอราคา          23,050.- 

 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

159/2561 

ลงวันท่ี 7 

สิงหาคม 2561 



แบบ สขร 1 

11 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว                      4,080.- 4,080.- เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท พานิช 1988 จํากัด 

เสนอราคา           4,080.- 

 

บริษัท พานิช 1988 จํากัด 

เสนอราคา           4,080.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

160/2561  

ลงวันท่ี 7 

สิงหาคม 2561 

12 จัดซ้ือวัสดไุฟฟาและวิทย ุ 3,535.- 3,535.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแมขะจานการไฟฟา 

เสนอราคา         3,535.- 

 

 

รานแมขะจานการไฟฟา 

เสนอราคา             3,535.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 

161/2561 

ลงวันท่ี 8 

สิงหาคม 2561 

 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

13 

 

จัด ซ้ือวั ส ดุ อุปกรณ ท่ี ใช ใน

โครงการเยาวชนสืบสานลาย

เวียงกาหลง ประจําป 2561 

 

3,500.- 

 

3,500.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          3,500.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          3,500.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

162/2561 

ลงวันท่ี 14 

สิงหาคม 2561 

14 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน   

 

116,790.- 116,790.- เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด 

เอ็ม จํากัด  

เสนอราคา       116,790.- 

บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด เอ็ม 

จํากัด  

เสนอราคา       116,790.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

163/2561 

ลงวันท่ี 15 

สิงหาคม 2561 



แบบ สขร 1 

15 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและ 

หลอลื่น 

 

1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา           1,500.- 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา           1,500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

164/2561 

ลงวันท่ี 16 

สิงหาคม 2561 

16 จัดซ้ือวัสดไุฟฟาและวิทย ุ 29,090.- 29,090.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแมขะจานการไฟฟา 

เสนอราคา         29,090.- 

รานแมขะจานการไฟฟา 

เสนอราคา         29,090.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

165/2561 

ลงวันท่ี 20 

สิงหาคม 2561 

 
   

 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

17 

 

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

(กองการศึกษา) 

25,185.- 

 

25,185.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          25,185.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          25,185.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

166/2561 

ลงวันท่ี 21 

สิงหาคม 2561 



แบบ สขร 1 

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

(กองคลัง) 

 

30,526.- 30,526.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา       30,526.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา       30,526.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

167/2561 

ลงวันท่ี 21 

สิงหาคม 2561 

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

(สํานักปลัด) 

3,088.- 3,088.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา           3,088.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา           3,088.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

168/2561 

ลงวันท่ี 21 

สิงหาคม 2561 

20 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทย ุ

(สํานักปลัด) 

 

3,728.- 3,728.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา           3,728.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา             3,728.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

169/2561 

ลงวันท่ี 21 

สิงหาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 



แบบ สขร 1 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

21 

 

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

(กองคลัง) 

 

30,526.- 

 

30,526.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          30,526.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา            30,526.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

170/2561 

ลงวันท่ี 22 

สิงหาคม 2561 

22 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

(กองชาง) 

 

6,997.- 6,997.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา         6,997.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา           6,997.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

171/2561 

ลงวันท่ี 22 

สิงหาคม 2561 

23 จัดซ้ือวัสดงุานบานงานครัว 990.- 990.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานรักษาพาณิชย 

เสนอราคา           990.- 

รานรักษาพาณิชย 

เสนอราคา               990.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

172/2561 

ลงวันท่ี 23 

สิงหาคม 2561 

24 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร  

(สํานักปลัด) 

50,100.- 50,100.- เฉพาะเจาะจง 

 

ราน พีแอนดเอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร  

เสนอราคา         50,100.- 

ราน พีแอนดเอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร  

เสนอราคา           50,100.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

173/2561 

ลงวันท่ี 24 

สิงหาคม 2561 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

25 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร  

(กองคลัง) 

42,300.- 42,300.- เฉพาะเจาะจง 

 

ราน พีแอนดเอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร  

เสนอราคา         42,300.- 

ราน พีแอนดเอ็มคลีนิค

คอมพิวเตอร  

เสนอราคา           42,300.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

174/2561 

ลงวันท่ี 24 

สิงหาคม 2561 

 

26 จัดซ้ือวัสดกุอสราง 

(กองชาง) 

 

12,914.- 12,914.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.กิจนครคาไม 

เสนอราคา         12,914.- 

หจก.กิจนครคาไม 

เสนอราคา         12,914.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

175/2561 

ลงวันท่ี 24 

สิงหาคม 2561 

27 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 

(กองการศึกษา) 

24,850.- 24,850.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา          24,850.- 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา          24,850.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

176/2561 

ลงวันท่ี 27 

สิงหาคม 2561 

28 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 

(สํานักปลัด) 

17,768.- 17,768.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา         17,768.- 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา         17,768.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

177/2561 

ลงวันท่ี 27 

สิงหาคม 2561 



แบบ สขร 1 

 

 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

29 จัดซ้ือวัสดุอ่ืน 

 

16,946.- 16,946.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา         16,946.- 

รานแมขะจานเครื่องครัว 

เสนอราคา            16,946.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

178/2561 

ลงวันท่ี 27 

สิงหาคม 2561 

 

30 

 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

12,199.20 12,199.20 เฉพาะเจาะจง 

 

องคการสงเสริมกิจการโค

นมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา      12,199.20 

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง  

เสนอราคา        12,199.20 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

179/2561 

ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 



แบบ สขร 1 

31 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน  

 

78,200.- 78,200.- เฉพาะเจาะจง 

 

องคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา        78,200.- 

องคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา          78,200.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

180/2561 

ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 

 

32 จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร 

(กองการศึกษา) 

13,500.- 13,500.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา         13,500.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา            13,500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

181/2561 

ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

33 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 

 

1,100.- 1,100.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานสมบัติการเกษตร 

เสนอราคา          1,100.- 

รานสมบัติการเกษตร 

เสนอราคา           1,100.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

182/2561 

ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 

 



แบบ สขร 1 

34 

 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

(กองชาง) 

9,890.- 9,890.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา         9,890.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา         9,890.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

184/2561 

ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 

35 จัดซ้ือวัสดุอ่ืน 

 

60,800.- 60,800.- เฉพาะเจาะจง 

 

เชียงรายทวีทรัพย 

เสนอราคา          60,800.- 

เชียงรายทวีทรัพย 

เสนอราคา          60,800.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

186/2561 

ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 

 

36 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 

 

1,900.- 1,900.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานสมบัติการเกษตร 

เสนอราคา         1,900.- 

รานสมบัติการเกษตร 

เสนอราคา         1,900.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

187/2561 

ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 



แบบ สขร 1 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

37 จัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย 

 

49,950.- 49,950.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เชียงราย ไฟร แอนด 

เรชคิว 2017 

เสนอราคา          49,950.- 

หจก.เชียงราย ไฟร แอนด 

เรชคิว 2017 

เสนอราคา          49,950.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

188/2561 

ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 

 

 

38 

 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

(สํานักปลัด) 

14,200.- 14,200.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา         14,200.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 

เซอรวิส 

เสนอราคา           14,200.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

189/2561 

ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 

 

 



แบบ สขร 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

39 จางเหมาตรวจเช็คซอมแซม

เครื่องคอมพิวเตอร 

(กองคลัง) 

2,700.- 2,700.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานเอ็มเทค 

เสนอราคา          2,700.- 

รานเอ็มเทค 

เสนอราคา          2,700.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสัง่จางเลขท่ี 

147/2561 

ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2561 

40 จางเหมาจัดทําเกียรติบัตรพรอม

กรอบ 

(โครงการวันแมแหงชาติ ประจําป 

2561) 

1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา         1,000.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา           1,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

148/2561 

ลงวันท่ี 7 

สิงหาคม 2561 

41 จางเหมาจัดทําอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 

(โครงการวันแมแหงชาติ ประจําป 

2561) 

2,125.- 2,125.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางระพีพรรณ  นาละออง 

เสนอราคา          2,125.- 

นางระพีพรรณ  นาละออง 

เสนอราคา          2,125.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

149/2561 

ลงวันท่ี 7 

สิงหาคม 2561 



แบบ สขร 1 

42 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 

(โครงการวันแมแหงชาติ ประจําป 

2561) 

800.- 800.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           800.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           800.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

150/2561 

ลงวันท่ี 7 

สิงหาคม 2561 



แบบ สขร 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

43 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 

อาหารวางและเครื่องดื่มประชุม

สภา วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 

1,890.- 1,890.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา         1,890.- 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา         1,890.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

151/2561 

ลงวันท่ี 10 

สิงหาคม 2561 

44 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 

(โครงการเยาวชนสืบสานลาย

เวียงกาหลง ประจําป 2561) 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา           3,000.- 

 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา             3,000.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

152/2561 

ลงวันท่ี 14

สิงหาคม 2561 

45 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 

(โครงการเยาวชนสืบสานลาย

เวียงกาหลง ประจําป 2561) 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           300.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           300.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

153/2561 

ลงวันท่ี 14 

สิงหาคม 2561 

46 จางเหมาจัดทําคูมือประกอบการ

ฝกอบรม พรอมถายเกสารและ

เขาเลม 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายธนากร  เจริญสุข 

เสนอราคา          3,000.- 

นายธนากร  เจริญสุข 

เสนอราคา          3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

154/2561 

ลงวันท่ี 14 



แบบ สขร 1 

(โครงการเยาวชนสืบสานลาย

เวียงกาหลง ประจําป 2561) 

สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

47 จางเหมาจัดทําอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 

(โครงการเยาวชนสืบสานลาย

เวียงกาหลง ประจําป 2561) 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายหาญหรัญ  โปงลังกา 

เสนอราคา         3,000.- 

นายหาญหรัญ  โปงลังกา 

เสนอราคา         3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

155/2561 

ลงวันท่ี 14 

สิงหาคม 2561 

48 

 

 

 

จางเหมาตรวจเช็คและซอมแซม

เครื่องพนหมอกควัน 

16,890.- 16,890.- เฉพาะเจาะจง เชียงรายทวีทรัพย  

เสนอราคา        16,890.- 

เชียงรายทวีทรัพย  

เสนอราคา        16,890.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

156/2561 

ลงวันท่ี 14 

สิงหาคม 2561 

49 

 

 

 

จางเหมาจัดทําตรายาง 3,540.- 3,540.- เฉพาะเจาะจง รานยิ่งเจริญการพิมพ 

เสนอราคา          3,540.- 

รานยิ่งเจริญการพิมพ 

เสนอราคา          3,540.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสัง่จางเลขท่ี 

157/2561 

ลงวันท่ี 16 

สิงหาคม 2561 



แบบ สขร 1 

50 

 

 

 

 

จางเหมาตรวจเช็คและซอมแซม

รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค  

หมายเลขทะเบียน 81-6850 

เชียงราย 

4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง เดชไดนาโม-แอร 

เสนอราคา          4,000.- 

เดชไดนาโม-แอร 

เสนอราคา            4,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

158/2561 

ลงวันท่ี 20 

สิงหาคม 2561 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

51 

 

 

 

จางเหมาตรวจเช็คและซอมแซม

กลองวงจรปด 

9,095.- 9,095.- เฉพาะเจาะจง หจก.สยามบอสส แอนด 

ซัพพลาย   

เสนอราคา          9,095.- 

หจก.สยามบอสส แอนด  

ซัพพลาย   

เสนอราคา          9,095.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

159/2561 

ลงวันท่ี 20 

สิงหาคม 2561 

52 

 

 

 

จางเหมาตรวจเช็คและซอมแซม

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

46,117.- 46,117.- เฉพาะเจาะจง หจก.สยามบอสส แอนด 

ซัพพลาย   

เสนอราคา         46,117.- 

หจก.สยามบอสส แอนด ซัพ

พลาย   

เสนอราคา         46,117.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

160/2561 

ลงวันท่ี 20 

สิงหาคม 2561 

53 

 

 

 

จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 

อาหารวางและเครื่องดื่มประชุม

สภา วันท่ี 30 สิงหาคม 2561 

1,890.- 1,890.- เฉพาะเจาะจง นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา          1,890.- 

นางสุจินต  คนใจดี 

เสนอราคา           1,890.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

161/2561 

ลงวันท่ี 23 

สิงหาคม 2561 

54 

 

จางเหมาซอมแซมรางระบายน้ํา 

หมูท่ี 14 บานใหมเจริญ 

87,000.- 87,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ศรัญยรัชติ์เทวี

คอนกรีต 

หจก.ศรัญยรัชติ์เทวีคอนกรีต 

เสนอราคา         87,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

162/2561 



แบบ สขร 1 

 

 

 เสนอราคา         87,000.- ลงวันท่ี 28 

สิงหาคม 2561 

55 

 

 

จางเหมาวางทอระบายน้ํา  

หมูท่ี 1 บานสันมะเค็ด 

17,500.- 17,500.- เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 

หจก.ศรัญยรัชติ์เทวี

คอนกรีต 

เสนอราคา         17,500.- 

หจก.ศรัญยรัชติ์เทวีคอนกรีต 

เสนอราคา         17,500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

163/2561 

ลงวันท่ี 28 

สงิหาคม 2561 
 

 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

56 

 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายภานุเดช เวชกิจ 

เสนอราคา           6,000.- 

นายภานุเดช เวชกิจ 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

125/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

57 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือทําความ

สะอาดสํานักงานเทศบาลตําบล

เวียงกาหลง 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุพรรณ ชัยลังกา 

เสนอราคา         6,000.- 

นางสุพรรณ ชัยลังกา 

เสนอราคา         6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

126/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

58 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน 

ปศุสัตว งานสาธารณสุขและ

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

เสนอราคา         6,000.- 

นายฐิรายุตย เครือรุงเรือง 

เสนอราคา         6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

127/2561 



แบบ สขร 1 

สิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

59 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงานขับ

รถยนต 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายเกียรติศักดิ์  รสหวาน 

เสนอราคา           3,000.- 

นายเกียรติศักดิ์  รสหวาน 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

128/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

60 จางเหมาบุคคลเพ่ือทําความ

สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

 

นางลดาวัลย  ใจเสมอ 

เสนอราคา           7,000.- 

 

นางลดาวัลย  ใจเสมอ 

เสนอราคา        7,000.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

130/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 
 

61 จางบุคคลเพ่ือชวยงานนักการ 

ภารโรง 

 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายบุญธรรม  มือดี 

เสนอราคา  3      6,000.- 

นายบุญธรรม  มือดี 

เสนอราคา  3    6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

131/2561 

ลงวันท่ี 31

กรกฎาคม 2561 



แบบ สขร 1 

62 จางบุคคลเพ่ือชวยงานโยธา 

 

3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายธนิต  คํากํ่า 

เสนอราคา  3       3,600.- 

นายธนิต  คํากํ่า 

เสนอราคา  3       3,600.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

132/2561 

ลงวันท่ี 15 

สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

63 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(สํานักปลัด)  

3,437.50 3,437.50 เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,437.50 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,437.50 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

19/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 

 

 



แบบ สขร 1 

64 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(กองการศึกษา)  

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

20/2561 

ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561 
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	เฉพาะเจาะจง
	30,736.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	11,000.-
	เฉพาะเจาะจง
	45,680.-
	เฉพาะเจาะจง
	1,200.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	2,100.-
	เฉพาะเจาะจง
	23,050.-
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	3,535.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	3,500.-
	เฉพาะเจาะจง
	116,790.-
	เฉพาะเจาะจง
	1,500.-
	เฉพาะเจาะจง
	29,090.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	25,185.-
	เฉพาะเจาะจง
	30,526.-
	เฉพาะเจาะจง
	3,088.-
	เฉพาะเจาะจง
	3,728.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	30,526.-
	เฉพาะเจาะจง
	6,997.-
	เฉพาะเจาะจง
	990.-
	เฉพาะเจาะจง
	50,100.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
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	เฉพาะเจาะจง
	1,100.-
	เฉพาะเจาะจง
	9,890.-
	เฉพาะเจาะจง
	60,800.-
	เฉพาะเจาะจง
	1,900.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	49,950.-
	เฉพาะเจาะจง
	14,200.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	6,000.-
	เฉพาะเจาะจง
	6,000.-
	6,000.-
	เฉพาะเจาะจง
	3,000.-
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	7,000.-
	เฉพาะเจาะจง
	เฉพาะเจาะจง
	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
	ลำดับที่
	เฉพาะเจาะจง
	3,437.50
	เฉพาะเจาะจง
	3,000.-

