
แบบ สขร 1 

  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

1 จัดซ้ือน้ําดื่ม 

 

2,180.- 

 

2,180.- 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

น้ําดื่มกาเขียว อาร.โอ. 

เสนอราคา         2,180.- 

น้ําดื่มกาเขียว  อาร.โอ. 

เสนอราคา       2,180.-  

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

205/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

 

2 

 

จัดซ้ือวารสาร   

 

1,130.- 1,130.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เฉพาะเจาะจง 

 

รานประสิทธิ์การคา 

เสนอราคา           1,130.- 

รานประสิทธิ์การคา 

เสนอราคา        1,130.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

206/2561  

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

3 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและ 

หลอลื่น 

 

34,100.- 34,100.- เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา        34,100.- 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา        34,100.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 

207/2561  

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

4 จัดซ้ือเครื่องดับเพลิง 17,100.- 17,100.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เชียงราย ไฟร แอนด 

เรซคิว 

เสนอราคา         17,100.- 

หจก.เชียงราย ไฟร แอนด 

เรซคิว 

เสนอราคา        17,100.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

1/2562  

ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 

2561 
 
 
 



แบบ สขร 1 

 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

5 

 

 

จัดซ้ือกรอบปายชื่อพลาสติก 

(ตามโครงการเตรียมการรับ

เสด็จฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงเสด็จพระราช

ดําเนินมาประกอบพระราช

กรณียกิจ ณ วัดพระยอด

ขุนพลเวียงกาหลง หมู 15 

ตําบลเวียงกาหลง อําเภอ 

เวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย) 

6,630.- 

 

 

6,630.- 

 

 

 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          6,630.- 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          6,630.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

2/2562 

ลงวันท่ี 19 

ตุลาคม 2561 

6 จัดซ้ือผาริ้ว 

(ตามโครงการเตรียมการรับ

เสด็จฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงเสด็จพระราช

8,680.- 8,680.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          8,680.- 

หจก.อุทยานเครื่องเขียน 

เสนอราคา          8,680.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

3/2562 

ลงวันท่ี 19 

ตุลาคม 2561 



แบบ สขร 1 

ดําเนินมาประกอบพระราช

กรณียกิจ ณ วัดพระยอด

ขุนพลเวียงกาหลง หมู 15 

ตําบลเวียงกาหลง อําเภอ 

เวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย) 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

 

 

 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือหรือจาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

7 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและ 

หลอลื่น 

 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง 

 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา             500.- 

 
 

สหกรณการเกษตร 

เวียงปาเปา  จํากัด 

เสนอราคา               500.- 
 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

4/2562 

ลงวันท่ี 30

ตุลาคม 2561 

8 

 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

15,655.64 15,655.64 เฉพาะเจาะจง 

 

องคการสงเสริมกิจการโค

นมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา      15,655.64 

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง  

เสนอราคา        15,655.64 
 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

5/2562 

ลงวันท่ี 31 

ตุลาคม 2561 



แบบ สขร 1 

9 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน  

 

86,020.- 86,020.- เฉพาะเจาะจง 

 

องคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา        86,020.- 

องคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทย  

สาขาภาคเหนือตอนลาง   

เสนอราคา          86,020.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 

6/2562 

ลงวันท่ี 31 

ตุลาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

10 จางเหมารถยนตบรรทุกพรอม

คนขับและน้ํามัน 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวน้ําหวาน อินตะวงศ 

เสนอราคา          3,500.- 

นางสาวน้ําหวาน อินตะวงศ 

เสนอราคา             3,500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

1/2562 

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 

2561 

11 จางเหมาซอมแซมถนนท่ีชํารุด

จากอุทกภัย หมูท่ี 4 บานดง  

ซอย 6 

45,700.- 45,700.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา         45,700.- 

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา         45,700.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

2/2562 

ลงวันท่ี 10 



แบบ สขร 1 

ตุลาคม 2561 

12 จางเหมาซอมแซมตลิ่งสไลด 

จากอุทกภัย หมูท่ี 9  

บานรองนอด 

56,800.- 56,800.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา         56,800.- 

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา           56,800.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

3/2562 

ลงวันท่ี 10 

ตุลาคม 2561 

13 จางเหมาวางทอระบายน้ําสนาม
กีฬาเทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
หมูท่ี 6 บานแมหาง 

24,600.- 24,600.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา         24,600.- 

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา           24,600.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

4/2562 

ลงวันท่ี 10 

ตุลาคม 2561 

14 จางเหมาจัดหาเครื่องจักรเพ่ือ
กําจัดเศษวัชพืชและก่ิงไมบริเวณ
สะพานจากปญหาอุทกภัย  
หมูท่ี 9 บานรองนอด 

45,700.- 45,700.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา         45,700.-  

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา         45,700.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

5/2562 

ลงวันท่ี 11 

ตุลาคม 2561 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 



แบบ สขร 1 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

15 จางเหมาจัดทําพวงมาลา 

ดอกไมสด 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานพันธมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา             500.- 

รานพันธมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา             500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

6/2562 

ลงวันท่ี 12 

ตุลาคม 2561 

16 จางเหมาจัดทําอาหารและ
เครื่องดื่ม (เพ่ือใชรับรองสําหรับ
เจาหนาท่ีทหาร ตํารวจ  
ฝายปกครอง ในการปฏิบัติ
ภารกิจถวายความปลอดภัย  
ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินมาประกอบพระ
ราชกรณียกิจ ณ วัดพระยอด
ขุนพลเวียงกาหลง หมู 15 ตําบล 
เวียงกาหลง  อําเภอเวียงปาเปา  
จังหวัดเชียงราย) 

128,400.- 128,400.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางคําปน  แกนแกว  
เสนอราคา       128,400.- 

นางคําปน  แกนแกว  
เสนอราคา         128,400.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

7/2562 

ลงวันท่ี 19 

ตุลาคม 2561 

 

 
 

 



แบบ สขร 1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

17 จางเหมาจัดทําพวงมาลา 

ดอกไมสด 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานพันธมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา             500.- 

รานพันธมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา             500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

8/2562 

ลงวันท่ี 19 

ตุลาคม 2561 

18 จางเหมาจัดทําปายท่ีจอดรถ

พรอมโครงไมและติดตั้ง 

(โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินมาประกอบพระ
ราชกรณียกิจ ณ วัดพระยอด
ขุนพลเวียงกาหลง หมู 15 ตําบล 
เวียงกาหลง  อําเภอเวียงปาเปา  
จังหวัดเชียงราย) 

3,420.- 3,420.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           3,420.- 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา           3,420.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

9/2562 

ลงวันท่ี 19 

ตุลาคม 2561 

19 จางเหมาจัดทําพวงมาลา 

ดอกไมสด 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานพันธมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา             500.- 

รานพันธมาลีดอกไมสด 

เสนอราคา             500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

10/2562 

ลงวันท่ี 19 

ตุลาคม 2561 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

20 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 

(โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินมาประกอบพระ
ราชกรณียกิจ ณ วัดพระยอด
ขุนพลเวียงกาหลง หมู 15 ตําบล 
เวียงกาหลง  อําเภอเวียงปาเปา  
จังหวัดเชียงราย) 

5,510.- 5,510.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา         5,510.- 

รานกาหลงดีไซน 

เสนอราคา          5,510.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

11/2562 

ลงวันท่ี 19 

ตุลาคม 2561 

21 จางเหมารถโดยสารไมประจําทาง 

พรอมคนขับและน้ํามัน 

 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายทนงศักดิ์  แตมลึก 

เสนอราคา         3,000.- 

นายทนงศักดิ์  แตมลึก 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

12/2562 

ลงวันท่ี 19 

ตุลาคม 2561 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

 

 

 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

22 จางเหมารถรับ – สง  

ตามโครงการสงเสริมการพัฒนา

และสนับสนุนเด็กดอยโอกาสใน

ทองถ่ินใหไดรับการเตรียมความ

พรอมดานการศึกษาและรักษา

ความปลอดภัยในการเดินทางเพ่ือ

เขารับการพัฒนาของเด็กใน

ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

2562 

13,500.- 13,500.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางวันวิสาข  นิลชัย 

เสนอราคา         13,500.- 

นางวันวิสาข  นิลชัย 

เสนอราคา         13,500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

13/2562 

ลงวันท่ี 31 

ตุลาคม 2561 



แบบ สขร 1 

23 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนน 

ท่ีชํารุดจากอุทกภัย หมูท่ี 13  

บานทุงมานเหนือ 

 

 

48,500.- 48,500.- เฉพาะเจาะจง 

 

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา         48,500.- 

รานนวลละอองคอนกรีต 

เสนอราคา         48,500.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

14/2562 

ลงวันท่ี 31 

ตุลาคม 2561 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 
 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

24 จางเหมาบุคคลเพ่ือทําความ

สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

 

นางลดาวัลย  ใจเสมอ 

เสนอราคา           7,000.- 

 

นางลดาวัลย  ใจเสมอ 

เสนอราคา        7,000.- 

 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

141/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 
 

25 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือทําความ

สะอาดสํานักงานเทศบาลตําบล

เวียงกาหลง 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นางสุพรรณ ชัยลังกา 

เสนอราคา         6,000.- 

นางสุพรรณ ชัยลังกา 

เสนอราคา         6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

142/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

26 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน 

ปศุสัตว งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

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

เสนอราคา         6,000.- 

นายฐิรายุตย เครือรุงเรือง 

เสนอราคา         6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

143/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

 



แบบ สขร 1 

27 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

การเงินและบัญชี 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรพิร  เพ่ือนฝูง 

เสนอราคา         7,000.- 

นางสาวสิริพร  เพ่ือนฝูง 

เสนอราคา         7,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

144/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

 

 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

28 จางบุคคลเพ่ือชวยงานนักการ 

ภารโรง 

 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายบุญธรรม  มือดี 

เสนอราคา  3      6,000.- 

นายบุญธรรม  มือดี 

เสนอราคา  3    6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

145/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

29 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

คนขับรถยนต 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายเรืองฤทธิ์  รอดนา 

เสนอราคา          6,000.- 

นายเรืองฤทธิ์  รอดนา 

เสนอราคา          6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

146/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

30 

 

จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายภานุเดช เวชกิจ 

เสนอราคา           6,000.- 

นายภานุเดช เวชกิจ 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

147/2561 



แบบ สขร 1 

  ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

31 จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยงาน

โยธา 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

นายธนิต  คํากํ่า 

เสนอราคา           6,000.- 

นายธนิต  คํากํ่า 

เสนอราคา           6,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

148/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลตําบลเวียงกาหลง 
 

ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

(บาท) 

 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จาง 

รายช่ือผูเสนอราคาและ 

ราคาท่ีเสนอ  

ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

32 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(สํานักปลัด)  

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

23/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 

 

 



แบบ สขร 1 

33 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(กองการศึกษา)  

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปเออร 

เซอรวิส 

เสนอราคา           3,000.- 

เปนผูเสนอ

ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจางเลขท่ี 

24/2561 

ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2561 
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