
แบบ สขร 1 

  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวารสาร   
 

1,180.- 1,180.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านประสิทธิ์การค้า 
เสนอราคา        1,180.- 

ร้านประสิทธิ์การค้า 
เสนอราคา       1,180.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  7/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 
 

2 จัดซื้อน้่าดื ม 
 

2,100.- 
 

2,100.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น้่าดื มกาเขียว อาร์.โอ. 
เสนอราคา         2,100.- 

น้่าดื มกาเขียว  อาร์.โอ. 
เสนอราคา       2,100.-  
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  8/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 
 
 

3 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื น 
 

24,900.- 24,900.- เฉพาะเจาะจง 
 

สหกรณ์การเกษตร 
เวียงป่าเป้า  จ่ากัด 
เสนอราคา        24,900.- 

สหกรณ์การเกษตร 
เวียงป่าเป้า  จ่ากัด 
เสนอราคา        24,900.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  183/2560  
ลงวันที  29 
กันยายน 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
4 
 
 

จัดซื้อของสมนาคุณในการ
ทัศนะศึกษา (โครงการ
ฝึกอบรมการให้การเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ตลอดจนความ
ร่วมมือกับชุมชนในการให้
ความรู้ และบริการในการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ของผู้ปกครองร่วมมือกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื อการเรียนรู้
ที ยั งยืนของเด็กปฐมวัย 
ประจ่าปีงบประมาณ 2561) 

1,500.- 
 
 

1,500.- 
 

 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

นายทัน    ธิจิตตัง 
เสนอราคา          1,500.- 
 

นายทัน     ธิจิตตัง 
เสนอราคา          1,500.- 
 
 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 
 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  9/2561 
ลงวันที  1 
ธันวาคม 2560 
 
 
 

5 
 

จัดซื้อวัสดุในการด่าเนินการ 
(โครงการฝึกอบรมการให้การ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ตลอดจนความ
ร่วมมือกับชุมชนในการให้
ความรู้ และบริการในการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ของผู้ปกครองร่วมมือกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื อการเรียนรู้
ที ยั งยืนของเด็กปฐมวัย 
ประจ่าปีงบประมาณ 2561) 

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเวียงกาหลงนานาภัณฑ์ 
เสนอราคา          3,500.- 

ร้านเวียงกาหลงนานาภัณฑ์ 
เสนอราคา          3,500.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  10/2561 
ลงวันที  1 
ธันวาคม 2560 
 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 
 
 

จั ด ซื้ อ ป ร ะกั น ภั ย ร ถ ยน ต์
ส่วนกลาง 

8,901.- 
 
 

8,901.- 
 

 
 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

นางสหัทยา  อินทะวัง  
เสนอราคา          8,901.- 
 

นางสหัทยา  อินทะวัง  
เสนอราคา          8,901.- 
 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

 
 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  11/2561 
ลงวันที  20 
ธันวาคม 2560 

7 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต่าบลเวียงกาหลง 

19,065.16 19,065.16 เฉพาะเจาะจง 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย  
สาขาภาคเหนือตอนบน   
เสนอราคา      19,065.16 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย  
สาขาภาคเหนือตอนบน   
เสนอราคา        19,065.16 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  12/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

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

96,225.10 
 

96,225.10 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย  
สาขาภาคเหนือตอนบน   
เสนอราคา       96,225.10 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย  
สาขาภาคเหนือตอนบน   
เสนอราคา         96,225.10 
 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาซื้อ 
เลขที  13/2561 
ลงวันที  29 
ธันวาคม 2560 

 
 



แบบ สขร 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรอื
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
9 จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวัน

พร้อมเครื องดื ม 
(โครงการฝึกอบรมการให้การ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ตลอดจนความ
ร่วมมือกับชุมชนในการให้ความรู้ 
และบริการในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ของผู้ปกครอง
ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื อ
การเรียนรู้ที ยั งยืนของเด็กปฐมวัย 
ประจ่าปีงบประมาณ 2561) 

11,800.- 11,800.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุจินต์  คนใจดี 
เสนอราคา       11,800.- 
 

นางสุจินต์  คนใจดี 
เสนอราคา       11,800.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  11/2561 
ลงวันที  1 
ธันวาคม 2560 

10 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 
(โครงการฝึกอบรมการให้การ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ตลอดจนความ
ร่วมมือกับชุมชนในการให้ความรู้ 
และบริการในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ของผู้ปกครอง
ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื อ
การเรียนรู้ที ยั งยืนของเด็กปฐมวัย 
ประจ่าปีงบประมาณ 2561) 

3750.- 3750.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านกาหลงดีไซน์ 
เสนอราคา       753750.- 

ร้านกาหลงดีไซน์ 
เสนอราคา       753750.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  12/2561 
ลงวันที  1 
ธันวาคม 2560 



แบบ สขร 1 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
11 จ้างเหมาจัดหายานพาหนะพร้อม

คนขับและน้่ามันเชื้อเพลิง 
(โครงการฝึกอบรมการให้การ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ตลอดจนความ
ร่วมมือกับชุมชนในการให้ความรู้ 
และบริการในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ของผู้ปกครอง
ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื อ
การเรียนรู้ที ยั งยืนของเด็กปฐมวัย 
ประจ่าปีงบประมาณ 2561) 

16,500.- 16,500.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายสมบัติ  แก้วประภา 
เสนอราคา       16,500.- 

 

นายสมบัติ  แก้วประภา 
เสนอราคา       16,500.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  13/2561 
ลงวันที  1 
ธันวาคม 2560 

12 จ้างเหมาจัดท่าอาหารว่างและ
เครื องดื ม 
(โครงการฝึกอบรมการให้การ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ตลอดจนความ
ร่วมมือกับชุมชนในการให้ความรู้ 
และบริการในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ของผู้ปกครอง
ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื อ
การเรียนรู้ที ยั งยืนของเด็กปฐมวัย 
ประจ่าปีงบประมาณ 2561) 

311,800.- 311,800.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุจินต์  คนใจดี 
เสนอราคา  753311,800.- 

นางสุจินต์  คนใจดี 
เสนอราคา  753311,800.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  14/2561 
ลงวันที  1 
ธันวาคม 2560 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
13 จ้างเหมาตกแต่งสถานที จัดงาน 

(โครงการ “กาดนัดประชารัฐ 
ท้องถิ นสุขใจ” เทศบาลต่าบล
เวียงกาหลง ประจ่าปีงบประมาณ 
2561) 

10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุวิทย์  ดวงค่า 
เสนอราคา        10,000.- 
 

นายสุวิทย์  ดวงค่า 
เสนอราคา        10,000.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  15/2561 
ลงวันที  4 
ธันวาคม 2560 

14 จ้างเหมาเช่าเครื องเสียงรวมค่า
ติดตั้งและค่ารื้อถอนเช่าเครื อง
เสียงสนามพร้อมผู้ควบคุมเครื อง 
 
(โครงการ “กาดนัดประชารัฐ 
ท้องถิ นสุขใจ” เทศบาลต่าบล
เวียงกาหลง ประจ่าปีงบประมาณ 
2561) 

10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายโสภณ   มาใจ 
เสนอราคา        10,000.- 

 

นายโสภณ   มาใจ 
เสนอราคา        10,000.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  16/2561 
ลงวันที  4 
ธันวาคม 2560 

15 จ้างเหมาจัดท่าอาหารว่างและ
เครื องดื ม 
(โครงการ “กาดนัดประชารัฐ 
ท้องถิ นสุขใจ” เทศบาลต่าบล
เวียงกาหลง ประจ่าปีงบประมาณ 
2561) 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางรัตนา  ปาสา 
เสนอราคา        5,000.- 

นางรัตนา  ปาสา 
เสนอราคา        5,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  17/2561 
ลงวันที  4 
ธันวาคม 2560 

16 จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวัน   
เพื อใช้รับรองผู้เข้าร่วมประชุม
สภาเทศบาลต่าบลเวียงกาหลง  
ในวันที   19 ธันวาคม 2560   

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายประสิทธิ์  ชัยมูล   
เสนอราคา             900.- 

 

นายประสิทธิ์  ชัยมูล   
เสนอราคา             900.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  18/2561 
ลงวันที  18 
ธันวาคม 2560 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
17 จ้างเหมาพิมพ์ปฏิทินแขวน   

ปี 2561 
95,700.- 95,700.- เฉพาะเจาะจง 

 
โรงพิมพ์ไทยแลนด์การพิมพ์ 2  
เสนอราคา          95,700.- 
 

โรงพิมพ์ไทยแลนด์การพิมพ์ 2  
เสนอราคา          95,700.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  19/2561 
ลงวันที  19 
ธันวาคม 2560 

18 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน
ห้องท่างานกองช่าง  
เทศบาลต่าบลเวียงกาหลง 

3,271.- 3,271.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายชาติ  สุพการ 
เสนอราคา            3,271.- 

นายชาติ  สุพการ 
เสนอราคา            3,271.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  20/2561 
ลงวันที  19 
ธันวาคม 2560 

19 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต่าบลเวียงกาหลง 

24,299.- 24,299.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายชาติ  สุพการ 
เสนอราคา            24,299.- 

นายชาติ  สุพการ 
เสนอราคา            24,299.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  21/2561 
ลงวันที  19 
ธันวาคม 2560 

20 จ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ
ของดีต่าบลเวียงกาหลง 
(โครงการส่งเสริมของดี 
ต่าบลเวียงกาหลง) 

25,000.- 25,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายวรพจน์  กันธิยะ 
เสนอราคา           25,000.- 

นายวรพจน์  กันธิยะ 
เสนอราคา           25,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  22/2561 
ลงวันที  21 
ธันวาคม 2560 

21 จ้างเหมาจัดท่ารถของดีต่าบล
เวียงกาหลง 
(โครงการส่งเสริมของดี 
ต่าบลเวียงกาหลง) 

35,000.- 35,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายวรพจน์  กันธิยะ 
เสนอราคา           35,000.- 

นายวรพจน์  กันธิยะ 
เสนอราคา           35,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  23/2561 
ลงวันที  21 
ธันวาคม 2560 



แบบ สขร 1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
22 จ้างเหมาจัดท่าเว็บไซต์ 29,900.- 29,900.- เฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จ่ากัด 
เสนอราคา          29,900.- 

 

บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จ่ากัด 
เสนอราคา          29,900.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  24/2561 
ลงวันที  26 
ธันวาคม 2560 

23 จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวัน   
เพื อใช้รับรองผู้เข้าร่วมประชุม
สภาเทศบาลต่าบล 
เวียงกาหลง   
ในวันที   29 ธันวาคม 2560   
 

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายประสิทธิ์  ชัยมูล   
เสนอราคา             900.- 

 

นายประสิทธิ์  ชัยมูล   
เสนอราคา             900.- 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  25/2561 
ลงวันที  28 
ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
24 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน

จัดเก็บรายได้ 
7,000.- 

 
7,000.- 

 
เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวธมลวรรณ จันทรสูรย์ 
เสนอราคา           7,000.- 

นางสาวธมลวรรณ จันทรสูรย์ 
เสนอราคา           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  12/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 
2560 

25 
 
 

 

จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอราคา          7,000.- 

นายศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอราคา         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  13/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 
2560 

26 จ้างเหมาบุคคลเพื อท่าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลเวียงกาหลง 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางลดาวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอราคา           7,000.- 
 

นางลดาวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอราคา        7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 
 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  14/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 
2560 

จ้างเหมาบุคคล
เพือช่วยงาน
การเงินและบัญชี 
งนพัสรัพย์สิน 

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

นางสาวจิราพร  
คิดงาม 
เสนอราคา         
7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอราคา
ต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  47/2560 
ลงวันที  30 
ธันวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

27 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวฐาปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอราคา         7,000.- 
 

นางสาวฐาปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอราคา         7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  15/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

28 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวธนาภรณ์  เป็นปึก
เสนอราคา           7,000.- 

นางสาวธนาภรณ์  เป็นปึก
เสนอราคา         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  16/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

29 จ้างเหมาบุคคลเพื อท่าความ
สะอาดส่านักงานเทศบาลต่าบล
เวียงกาหลง 

7,000.- 
 

7,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาววรรณิภา  เซงดา 
เสนอราคา           7,000.- 

นางสาววรรณิภา  เซงดา 
เสนอราคา           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  17/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

30 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
กิจการสภา 
 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวสิริวิมล พรมปิงกา 
เสนอราคา           7,000.- 
 

นางสาวสิริวิมล พรมปิงกา 
เสนอราคา         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  18/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

31 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
บริหารงานบุคคล 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายชวพล  ธิค่า 
เสนอราคา           7,000.- 

นายชวพล  ธิค่า 
เสนอราคา         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  19/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

32 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ระดับท้องถิ นหรือพ้ืนที  (สปสช) 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายธีระชัย  ใจคล่องแคล่ว  
เสนอราคา            7,000.-   

นายธีระชัย  ใจคล่องแคล่ว  
เสนอราคา            7,000.-   

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  20/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

33 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ธุรการ (กองการศึกษา) 
 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวนภาพร  ปวงค่าไหล 
เสนอราคา           6,000.- 

นางสาวนภาพร  ปวงค่าไหล 
เสนอราคา           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  21/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

34 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายธนาวุฒิ  สารชัยวงค์ 
เสนอราคา           6,000.- 

นายธนาวุฒิ  สารชัยวงค์ 
เสนอราคา           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  23/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

35 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอราคา           6,000.- 

นายดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอราคา           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  24/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

36 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายฤทัย  จิเหิบ 
เสนอราคา           6,000.- 

นายฤทัย  จิเหิบ 
เสนอราคา           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  25/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

37 จ้างเหมาบุคคลเพื อดูแล
โบราณสถานพระยอดขุนพล   
 

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นางศรีวรรณ  ใจอ้น 
เสนอราคา           2,000.- 
 

นางศรีวรรณ  ใจอ้น 
เสนอราคา           2,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  26/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 
 

38 จ้างเหมาบุคคลเพื อช่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

นายณรงค์  อวดดี 
เสนอราคา           6,000.- 

นายณรงค์  อวดดี 
เสนอราคา           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

เลขที สัญญาจ้าง 
เลขที  27/2561 
ลงวันที  30 
พฤศจิกายน 2560 
 

 

 


