
แบบ สขร 1 

  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้ำดื่ม 
 

2,196.- 
 

2,196.- 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

น้้ำดื่มกำเขียว อำร์.โอ. 
เสนอรำคำ         2,196.- 

น้้ำดื่มกำเขียว  อำร์.โอ. 
เสนอรำคำ       2,196.-  
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
28/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

 
 

2 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 
 

25,100.- 25,100.- เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์กำรเกษตร 
เวียงป่ำเป้ำ  จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        25,100.- 

สหกรณ์กำรเกษตร 
เวียงป่ำเป้ำ  จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        25,100.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
29/2561  
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 
 

3 
 

จัดซื้อวำรสำร   
 

1,040.- 1,040.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนประสิทธิ์กำรค้ำ 
เสนอรำคำ         1,040.- 

ร้ำนประสิทธิ์กำรค้ำ 
เสนอรำคำ         1,040.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
30/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 
 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 
 

6,282.- 6,282.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.กิจนครค้ำไม้ 
เสนอรำคำ       6,282.- 
 

หจก.กิจนครค้ำไม้ 
เสนอรำคำ       6,282.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
31/2561 
ลงวันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2561 
 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
5 
 
 

จัดซื้อชุดของรำงวัลตอบแทน
ส้ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ 
(โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ทั้ง 4 ด้ำนและส่งเสริม
จินตนำกำรควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดย
กำรมีส่วนร่วมจำกผู้ปกครอง
ในกำรพัฒนำเด็กให้ได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อมและมีกำร
พัฒนำกำรครบทุกด้ำนอย่ำง
เหมำะสม ประจ้ำปีกำรศึกษำ 
2560 (งบประมำณ 2561) 

1,800.- 
 
 

1,800.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          1,800.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ           1,800.- 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
32/2561 
ลงวันที่ 5 
กุมภำพันธ์ 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
6 
 

จัดซื้ อวั สดุ อุปกรณ์ ในกำร
ด้ำเนินกำร 
(โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ทั้ง 4 ด้ำนและส่งเสริม
จินตนำกำรควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดย
กำรมีส่วนร่วมจำกผู้ปกครอง
ในกำรพัฒนำเด็กให้ได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อมและมีกำร
พัฒนำกำรครบทุกด้ำนอย่ำง
เหมำะสม ประจ้ำปีกำรศึกษำ 
2560 (งบประมำณ 2561) 
 
 

2,444.- 2,444.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          2,444.- 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          2,444.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
33/2561 
ลงวันที่ 5 
กุมภำพันธ์ 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน 
(ส้ำนักปลัด) 

30,000.- 
 
 

30,000.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          30,000.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          30,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
34/2561 
ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ 2561 

8 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 9,000.- 
 
 

9,000.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

ร้ำนวุฒิคอมพิวเตอร์ 
เสนอรำคำ          9,000.- 
 

ร้ำนวุฒิคอมพิวเตอร์ 
เสนอรำคำ          9,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
35/2561 
ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ 2561 

9 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน 
(ส้ำนักปลัด) 

14,500.- 
 
 

14,500.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

ร้ำน พีแอนด์เอ็มคลีนิค
คอมพิวเตอร์  
เสนอรำคำ          14,500.- 
 

ร้ำน พีแอนด์เอ็มคลีนิค
คอมพิวเตอร์  
เสนอรำคำ            14,500.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
36/2561 
ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ 2561 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่ำ 
(โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ 
ประจ้ำปีงบประมำณ 2561) 

7,335.- 7,335.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนจ้ำลองเจริญยนต์ 
เสนอรำคำ           7,335.- 

ร้ำนจ้ำลองเจริญยนต์ 
เสนอรำคำ           7,335.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
37/2561 
ลงวันที่ 7 
กุมภำพันธ์ 2561 

 

 
 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดป้องกัน
และอุปกรณ์ป้องกันในกำร
ปฏิบัติกำรในกำรดับไฟป่ำ 
(โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ 
ประจ้ำปีงบประมำณ 2561) 

21,250.- 
 
 

21,250.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

ร้ำนแฮมเฮำคอมมูนิเคชั่น 
เสนอรำคำ          21,250.- 
 

ร้ำนแฮมเฮำคอมมูนิเคชั่น 
เสนอรำคำ          21,250.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
38/2561 
ลงวันที่ 7 
กุมภำพันธ์ 2561 

12 
 

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 
(กองกำรศึกษำ) 

24,657.- 
 
 

24,657.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          24,657.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          24,657.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
39/2561 
ลงวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2561 

13 
 

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
(กองกำรศึกษำ) 

29,454.- 
 
 

29,454.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          29,454.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          29,454.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
40/2561 
ลงวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2561 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองกำรศึกษำ) 

3,218.- 3,218.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ           3,218.- 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ           3,218.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
41/2561 
ลงวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2561 

 
 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

15 
 
 

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 
(ส้ำนักปลัด) 
 

30,759.- 
 
 

30,759.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          30,759.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          30,759.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
42/2561 
ลงวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2561 

16 
 

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 
(กองคลัง) 

20,690.- 
 
 

20,690.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          20,690.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          20,690.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
43/2561 
ลงวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2561 

17 
 

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
(ส้ำนักปลัด) 

14,354.- 
 
 

14,354.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          14,354.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          14,354.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
44/2561 
ลงวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2561 

18 จัดซื้อวัสดุอ่ืน 
(ส้ำนักปลัด) 

14,708.- 14,708.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          14,708.- 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ           14,708.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
45/2561 
ลงวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2561 

19 
 

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 
(กองช่ำง) 

5,417.- 
 
 

5,417.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          5,417.- 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          5,417.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
46/2561 
ลงวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2561 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

20 
 

จัดซื้ออำหำรเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต้ำบลเวียงกำหลง 

18,580.32 18,580.32 เฉพำะเจำะจง 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนบน   
เสนอรำคำ      18,580.32 
 
 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
แห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนบน   
เสนอรำคำ        18,580.32 
 
 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
47/2561 
ลงวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2561 
 

21 จั ด ซื้ อ อ ำห ำ ร เ ส ริ ม  (นม ) 
โรงเรียน  
 

92,041.40 
 

92,041.40 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนบน  
เสนอรำคำ       92,041.40 
 
 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
แห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนบน   
เสนอรำคำ         92,041.40 
 
 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
48/2561 
ลงวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2561 
 
 



แบบ สขร 1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
22 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซม

รถบรรทุกน้้ำอเนกประสงค์ 
หมำยเลขทะเบียน บม 3806 
เชียงรำย จ้ำนวน  1  คัน 
 

1512,450.- 112,450.- เฉพำะเจำะจง 
 

เดชไดนำโม-แอร์ 
เสนอรำคำ   1   112,450.- 

เดชไดนำโม-แอร์ 
เสนอรำคำ   1   112,450.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
41/2561 
ลงวันที่ 2 
กุมภำพันธ์ 2561 

23 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 
(โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 
ด้ำนและส่งเสริมจินตนำกำร
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยกำรมีส่วนร่วมจำก
ผู้ปกครองในกำรพัฒนำเด็กให้
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและมี
กำรพัฒนำกำรครบทุกด้ำนอย่ำง
เหมำะสม ประจ้ำปีกำรศึกษำ 
2560 (งบประมำณ 2561)) 

460.- 460.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ            460.- 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ            460.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
42/2561 
ลงวันที่ 5 
กุมภำพันธ์ 2561 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
24 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม 
(โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 
ด้ำนและส่งเสริมจินตนำกำร
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยกำรมีส่วนร่วมจำก
ผู้ปกครองในกำรพัฒนำเด็กให้
ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและมี
กำรพัฒนำกำรครบทุกด้ำนอย่ำง
เหมำะสม ประจ้ำปีกำรศึกษำ 
2560 (งบประมำณ 2561) 

1,325.- 1,325.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสุจินต์ คนใจดี 
เสนอรำคำ         1,325.- 

 

นำงสุจินต์ คนใจดี 
เสนอรำคำ         1,325.- 

 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
43/2561 
ลงวันที่ 5 
กุมภำพันธ์ 2561 

25 จ้ำงเหมำติดตั้งสำยแลนด์พร้อม
เดินสำยไฟ 

334,800.- 334,800.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำน พีแอนด์เอ็มคลีนิค
คอมพิวเตอร์  
เสนอรำคำ  3     34,800.- 

ร้ำน พีแอนด์เอ็มคลีนิค
คอมพิวเตอร์  
เสนอรำคำ  3     34,800.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
44/2561 
ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ 2561 

26 จ้ำงเหมำจัดป้ำยไวนิล 
(โครงกำรอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 
 

576.- 576.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ            576.- 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ            576.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
45/2561 
ลงวันที่ 8 
กุมภำพันธ์ 2561 



แบบ สขร 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
27 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 

(โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
หมอกควันและไฟป่ำ ประจ้ำปี
งบประมำณ 2561) 

4,608.- 4,608.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ         4,608.- 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ         4,608.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
46/2561 
ลงวันที่ 8 
กุมภำพันธ์ 2561 

28 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม 
(ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
เทศบำลต้ำบลเวียงกำหลง 
คณะกรรมกำรสนับสนุน
แผนพัฒนำเทศบำลต้ำบล 
เวียงกำหลงและตัวแทน
ประชำคมหมู่บ้ำน) 

1,000.- 1,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยหำญหรัญ  โป่งลังกำ 
เสนอรำคำ        1,000.- 
 

นำยหำญหรัญ  โป่งลังกำ 
เสนอรำคำ        1,000.- 

 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
47/2561 
ลงวันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2561 

29 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซม 
รถหน้ำตักหลังขุด หมำยเลข
ทะเบียน ตค 4421 เชียงรำย 
จ้ำนวน  1  คัน 

2,600.- 2,600.- เฉพำะเจำะจง 
 

เดชไดนำโม-แอร์ 
เสนอรำคำ         2,600.- 

 

เดชไดนำโม-แอร์ 
เสนอรำคำ         2,600.- 

 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
48/2561 
ลงวันที่ 16 
กุมภำพันธ์ 2561 

30 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลำง  หมำยเลข
ทะเบียน กจ 87  เชียงรำย  
จ้ำนวน  1  คัน 

7,890.- 7,890.- เฉพำะเจำะจง 
 

อู่ช่ำงพงษ์ 
เสนอรำคำ          7,890.- 

อู่ช่ำงพงษ์ 
เสนอรำคำ           7,890.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
49/2561 
ลงวันที่ 16 
กุมภำพันธ์ 2561 



แบบ สขร 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
31 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและ 

ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง   
หมำยเลขทะเบียน บล 6224  
เชียงรำย  จ้ำนวน  1  คัน 

5,646.39 5,646.39 เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท  โตโยต้ำนครพิงค์ 
เชียงใหม่ จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        5,646.39 

บริษัท  โตโยต้ำนครพิงค์ 
เชียงใหม่ จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        5,646.39 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
51/2561 
ลงวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2561 

32 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวัน   
เพ่ือใช้รับรองผู้เข้ำร่วมประชุม
สภำเทศบำลต้ำบล 
เวียงกำหลง   
ในวันที่  2 มีนำคม 2561 

900.- 900.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประสิทธิ์  ชัยมูล   
เสนอรำคำ             900.- 

 

นำยประสิทธิ์  ชัยมูล   
เสนอรำคำ             900.- 

 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 
53/2561 
ลงวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2561 

33 จ้ำงเหมำจัดท้ำพำนพุ่มดอกไม้
สด 
(เพ่ือเข้ำร่วมงำนประเพณี 
นมัสกำรและสรงน้้ำพระธำตุ 
ดอยตุง) 

300.- 300.- เฉพำะเจำะจง พันธุ์มำลีดอกไม้สด 
เสนอรำคำ             300.- 

พันธุ์มำลีดอกไม้สด 
เสนอรำคำ             300.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
54/2561 
ลงวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2561 

34 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจ้ำ
ทำง พร้อมคนขับและน้้ำมัน 
(เพ่ือเข้ำร่วมงำนประเพณี
นมัสกำรและสรงน้้ำพระธำตุ
ดอยตุง) 

33,500.- 333,500.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอินทร วงค์ฝั้น 
เสนอรำคำ    33  3,500.- 

นำยอินทร วงค์ฝั้น 
เสนอรำคำ    33  3,500.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
55/2561 
ลงวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2561 
 



แบบ สขร 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
35 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน

ธุรกำร (กองกำรศึกษำ) 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวนภำพร  ปวงค้ำไหล 
เสนอรำคำ           7,000.- 

นำงสำวนภำพร  ปวงค้ำไหล 
เสนอรำคำ           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
44/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

36 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อท้ำควำม
สะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต้ำบลเวียงกำหลง 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 
 

นำงลดำวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอรำคำ           7,000.- 
 

นำงลดำวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอรำคำ        7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 
 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
45/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 
 

37 จ้ำงเหมำนักกำรภำรโรงศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบล
เวียงกำหลง 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยศรชัย  วังฐำน 
เสนอรำคำ            6,000.- 

นำยศรชัย  วังฐำน 
เสนอรำคำ            6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
46/2561 
ลงวันที่ 31
มกรำคม 2561 
 

38 
 
 

 

จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอรำคำ          7,000.- 

นำยศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอรำคำ         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
47/2561 
ลงวันที่ 31
มกรำคม 2561 
 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

39 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยฤทัย  จิเหิบ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยฤทัย  จิเหิบ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 
48/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

40 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยณรงค์  อวดดี 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยณรงค์  อวดดี 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
49/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

41 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธนำวุฒิ  สำรชัยวงค์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยธนำวุฒิ  สำรชัยวงค์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
50/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

42 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
51/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

43 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กิจกำรสภำ 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสิริวิมล นิธิชูปรีดำ 
เสนอรำคำ           7,000.- 
 

นำงสิริวิมล นิธิชูปรีดำ 
เสนอรำคำ         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
52/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

44 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
บริหำรงำนบุคคล 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยชวพล  ธิค้ำ 
เสนอรำคำ           7,000.- 

นำยชวพล  ธิค้ำ 
เสนอรำคำ         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
53/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

45 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กองทุนหลักประกันสุขภำพ 
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (สปสช) 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีระชัย  ใจคล่องแคล่ว  
เสนอรำคำ           7,000.-   

นำยธีระชัย  ใจคล่องแคล่ว  
เสนอรำคำ           7,000.-   

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
54/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

46 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 
เสนอรำคำ            6,000.- 

นำงสำวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 
เสนอรำคำ            6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
55/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

47 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
จัดเก็บรำยได้ 

7,000.- 
 

7,000.- 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวธมลวรรณ จันทรสูรย์ 
เสนอรำคำ           7,000.- 

นำงสำวธมลวรรณ จันทรสูรย ์
เสนอรำคำ           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
56/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

48 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวฐำปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอรำคำ         7,000.- 
 

นำงสำวฐำปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอรำคำ         7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
57/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

49 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กำรเงินและบัญชี 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวดวงพร  เชิดร้ำ 
เสนอรำคำ             6,000.- 

นำงสำวดวงพร  เชิดร้ำ 
เสนอรำคำ             6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
58/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

50 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อท้ำควำม
สะอำดส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบล
เวียงกำหลง 

7,000.- 
 

7,000.- 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำววรรณิภำ  เซงดำ 
เสนอรำคำ           7,000.- 

นำงสำววรรณิภำ  เซงดำ 
เสนอรำคำ           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
59/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

51 จ้ำงเหมำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
(ส้ำนักปลัด)  

3,000.- 3,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.เทคนิค กอปปิเออร์ 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ              3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปิเออร์ 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ             3,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
7/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

52 จ้ำงเหมำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
(กองกำรศึกษำ)  

3,000.- 3,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.เทคนิค กอปปิเออร์ 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ              3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปิเออร์ 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ             3,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
8/2561 
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

 


