
แบบ สขร 1 

  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 
 

1,934.- 
 

1,934.- 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

น้้ำดื่มกำเขียว อำร์.โอ. 
เสนอรำคำ         1,934.- 

น้้ำดื่มกำเขียว  อำร์.โอ. 
เสนอรำคำ       1,934.-  
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
62/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 

 
 

2 
 

จัดซื้อวำรสำร   
 

1,100.- 1,100.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนประสิทธิ์กำรค้ำ 
เสนอรำคำ         1,100.- 

ร้ำนประสิทธิ์กำรค้ำ 
เสนอรำคำ         1,100.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
63/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม  
2561 

 
3 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น 
 

24,400.- 24,400.- เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์กำรเกษตร 
เวียงป่ำเป้ำ  จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        24,400.- 
 
 

สหกรณ์กำรเกษตร 
เวียงป่ำเป้ำ  จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        24,400.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
29/2561  
ลงวันที่ 31 
มกรำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
4 
 
 

จัดซื้อกระเบื้อง 
 

884.- 
 
 

884.- 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 
 

หจก.กิจนครค้ำไม้   
เสนอรำคำ          884.- 
 

หจก.กิจนครค้ำไม้   
เสนอรำคำ            884.- 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
64/2561 
ลงวันที่ 4 
เมษำยน 2561 
 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร
จัดงำน 
(โครงกำรร่วมใจส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงำมของท้องถิ่นเพ่ือให้สังคม
ตระหนักในคุณค่ำพร้อมยก
ย่องเชิดชูผู้สูงอำยุเนื่องในงำน
ประเพณีสงกรำนต์ ประจ้ำปี 
2561) 
 
 

29,883.- 29,883.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ         29,883.- 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ         29,883.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
65/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 
 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
6 จัดซื้อของรำงวัลส้ำหรับผู้ที่

ได้รับคัดเลือกกำรให้ ได้รับ
รำงวัลในกำรประกวดผู้สูงอำยุ
ดีเด่นในด้ำนต่ำงๆ 
(โครงกำรร่วมใจส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงำมของท้องถิ่นเพ่ือให้สังคม
ตระหนักในคุณค่ำพร้อมยก
ย่องเชิดชูผู้สูงอำยุเนื่องในงำน
ประเพณีสงกรำนต์ ประจ้ำปี 
2561) 

12,600.- 12,600.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          12,600.- 
 
 

หจก.อุทยำนเครื่องเขียน 
เสนอรำคำ          12,600.- 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
66/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ 92,000.- 92,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

แฮมเฮำ คอมมูนิเคชั่น  
เสนอรำคำ          92,000.- 
 

แฮมเฮำ คอมมูนิเคชั่น  
เสนอรำคำ          92,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
67/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 
 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์  

59,000.- 59,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

เรสคิ้ว ช็อป แม่ขะจำน  
เสนอรำคำ         59,000.- 
 
 

เรสคิ้ว ช็อป แม่ขะจำน   
เสนอรำคำ         59,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
68/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 
 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9 
 

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
 
 

750.- 
 

750.- 
 

เฉพำะเจำะจง 
 
 

รำ้นรักษำพำณิชย์ 
เสนอรำคำ            750.- 
 

รำ้นรักษำพำณิชย์ 
เสนอรำคำ            750.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
69/2561 
ลงวันที่ 19 
เมษำยน 2561 

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 
(เพ่ือซ่อมแซมฝำยกั้นน้้ำ 
เพ่ือกำรเกษตร หมู่ 12  
บ้ำนหัวฝำยพัฒนำ) 

13,650.- 13,650.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนจันทร์ รุ่งเรือง  
วัสดุภัณฑ์ 
เสนอรำคำ        13,650.- 

ร้ำนจันทร์ รุ่งเรือง วัสดุภัณฑ์ 
เสนอรำคำ         13,650.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
70/2561 
ลงวันที่ 25 
เมษำยน 2561 

11 
 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 
(ส้ำนักปลัด) 

2,270.- 2,270.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนสมจิตรแอร์   
เสนอรำคำ           2,270.- 

ร้ำนสมจิตรแอร์   
เสนอรำคำ           2,270.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
71/2561 
ลงวันที่ 26 
เมษำยน 2561 

12 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
 

5,640.- 5,640.- เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท พำนิช 1988 จ้ำกัด 
เสนอรำคำ           5,640.- 

บริษัท พำนิช 1988 จ้ำกัด 
เสนอรำคำ           5,640.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
72/2561 
ลงวันที่ 26 
เมษำยน 2561 
 

   

 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 4,600.- 4,600.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนวุฒิคอมพิวเตอร์ 
เสนอรำคำ           4,600.- 
 
 

ร้ำนวุฒิคอมพิวเตอร์ 
เสนอรำคำ           4,600.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
73/2561 
ลงวันที่ 26 
เมษำยน 2561 
 

14 
 

จัดซื้ออำหำรเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต้ำบลเวียงกำหลง 

19,784.60 19,784.60 เฉพำะเจำะจง 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนบน   
เสนอรำคำ      19,784.60 
 
 
 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม
แห่งประเทศไทย  
สำขำภำคเหนือตอนบน   
เสนอรำคำ        19,784.60 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
74/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 
 



แบบ สขร 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
15 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซม

รถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน  ผข 8415 เชียงรำย   

4,920.69 4,920.69 เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท  อีซูซุเวียงป่ำเป้ำ
บริกำร จ้ำกัด 
เสนอรำคำ       4,920.69 

บริษัท  อีซูซุเวียงป่ำเป้ำ
บริกำร จ้ำกัด 
เสนอรำคำ          4,920.69 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
69/2561 
ลงวันที่ 2 
เมษำยน 2561 

16 จ้ำงเหมำจัดท้ำพำนพุ่มดอกไม้สด 
(งำนวันจักรี) 

500.- 500.- เฉพำะเจำะจง 
 

พันธุ์มำลีดอกไม้สด 
เสนอรำคำ  3       500.- 

พันธุ์มำลีดอกไม้สด 
เสนอรำคำ  3       500.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
70/2561 
ลงวันที่ 5 
เมษำยน 2561 

17 จ้ำงเหมำประกอบพิธีทำงศำสนำ 
ตำมหลักพิธีกำรจัดกำรทำง
ศำสนำพุทธและจำรีตประเพณี
ของท้องถิ่น พร้อมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์และจัตตุปัจจัย เครื่อง
ไทยทำนในกำรประกอบพิธีสงฆ์ 
(โครงกำรร่วมใจส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งำมของท้องถิน่เพ่ือให้สังคม
ตระหนักในคุณค่ำพร้อมยกย่อง
เชิดชูผู้สูงอำยุเนื่องในงำน
ประเพณีสงกรำนต์ ประจ้ำปี 
2561) 

15,900.- 15,900.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสมบูรณ์  ปัญญำป้อ 
เสนอรำคำ        15,900.- 

นำยสมบูรณ์  ปัญญำป้อ 
เสนอรำคำ        15,900.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
71/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
18 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวัน

พร้อมเครื่องดื่ม 
(โครงกำรร่วมใจส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งำมของท้องถิ่นเพ่ือให้สังคม
ตระหนักในคุณค่ำพร้อมยกย่อง
เชิดชูผู้สูงอำยุเนื่องในงำน
ประเพณีสงกรำนต์ ประจ้ำปี 
2561) 

30,000.- 30,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสุจินต์  คนใจดี 
เสนอรำคำ         30,000.- 

นำงสุจินต์  คนใจดี 
เสนอรำคำ         30,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
72/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 

19 จ้ำงเหมำเช่ำเครื่องเสียงสนำม
พร้อมผู้ควบคุมเครื่องติดตั้งระบบ
และรื้อถอน 
(โครงกำรร่วมใจส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งำมของท้องถิ่นเพ่ือให้สังคม
ตระหนักในคุณค่ำพร้อมยกย่อง
เชิดชูผู้สูงอำยุเนื่องในงำน
ประเพณีสงกรำนต์  
ประจ้ำปี 2561) 

15,000.- 15,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนเอ็มเทค 
เสนอรำคำ        15,000.- 
 

ร้ำนเอ็มเทค 
เสนอรำคำ        15,000.- 

 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
73/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 



แบบ สขร 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
20 จ้ำงเหมำเช่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ี

จ้ำเป็นในกำรด้ำเนินงำน
พร้อมทั้งขนส่ง ติดตั้ง และ 
รื้อถอน 
(โครงกำรร่วมใจส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงำมของท้องถิ่นเพ่ือให้สังคม
ตระหนักในคุณค่ำพร้อมยก
ย่องเชิดชูผู้สูงอำยุเนื่องในงำน
ประเพณีสงกรำนต์  
ประจ้ำปี 2561) 

10,300.- 10,300.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนเอ็มเทค 
เสนอรำคำ           10,300.- 

ร้ำนเอ็มเทค 
เสนอรำคำ           10,300.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
74/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 

21 
 
 
 
 
 

จ้ำงเหมำวงดนตรีพื้นเมือง 
(โครงกำรร่วมใจส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงำมของท้องถิ่นเพ่ือให้สังคม
ตระหนักในคุณค่ำพร้อมยก
ย่องเชิดชูผู้สูงอำยุเนื่องในงำน
ประเพณีสงกรำนต์  
ประจ้ำปี 2561) 

26,000.- 26,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวมะลิวัลย์  สนธ ิ
เสนอรำคำ            26,000.- 

นำงสำวมะลิวัลย์  สนธ ิ
เสนอรำคำ            26,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
75/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 



แบบ สขร 1 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
22 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและ

ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 
 

1,500.- 1,500.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.เม็งรำย ซัพพลำย 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ           1,500.- 

หจก.เม็งรำย ซัพพลำย 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ           1,500.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
76/2561 
ลงวันที่ 9 
เมษำยน 2561 

23 
 
 

จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 
กำรรณรงค์และ
ประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรจัด
งำนสงกรำนต์ 

450.- 450.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ              450.- 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ              450.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
77/2561 
ลงวันที่ 10 
เมษำยน 2561 

24 
 
 
 
 

จ้ำงเหมำตรวจเช็คและ 
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง   
หมำยเลขทะเบียน บล 6224  
เชียงรำย   

14,740.86 14,740.86 เฉพำะเจำะจง บริษัท  โตโยต้ำนครพิงค์ 
เชียงใหม่ จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        14,740.86 

บริษัท  โตโยต้ำนครพิงค์ 
เชียงใหม่ จ้ำกัด 
เสนอรำคำ        14,740.86 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
78/2561 
ลงวันที่ 11 
เมษำยน 2561 

25 
 
 
 
 

จ้ำงเหมำตัดสติ๊กเกอร์พร้อม
ติดรถบรรทุกน้้ำอเนกประสงค์ 
หมำยเลขทะเบียน บม 3806 
เชียงรำย  

3,000.- 3,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ             3,000.- 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ             3,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
79/2561 
ลงวันที่ 26 
เมษำยน 2561 



แบบ สขร 1 
 
 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
26 
 
 

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวัน   
เพ่ือใช้รับรองผู้เข้ำร่วมประชุม
สภำเทศบำลต้ำบล 
เวียงกำหลง   
ในวันที่  1 พฤษภำคม 2561   

900.- 900.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประสิทธิ์  ชัยมูล   
เสนอรำคำ              900.- 

ร้ำนกำหลงดีไซน์ 
เสนอรำคำ              900.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
80/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 

27 จ้ำงเหมำรถรับ – ส่ง  
(ตำมโครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำและสนับสนุนเด็กด้อย
โอกำสในท้องถิ่นให้ได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำน
กำรศึกษำและรักษำควำม
ปลอดภัยในกำรเดินทำงเพ่ือ
เข้ำรับกำรพัฒนำของเด็กใน
ท้องถิ่น ประจ้ำปีงบประมำณ 
2561) 

317,300.- 317,300.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงวันวิสำข์  นิลชัย 
เสนอรำคำ    33  317,300.- 

นำงวันวิสำข์  นิลชัย 
เสนอรำคำ    33  317,300.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
81/2561 
ลงวันที่ 30 
เมษำยน 2561 
 



แบบ สขร 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
28 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน

ธุรกำร (กองกำรศึกษำ) 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวนภำพร  ปวงค้ำไหล 
เสนอรำคำ           7,000.- 

นำงสำวนภำพร  ปวงค้ำไหล 
เสนอรำคำ           7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
75/2561 
ลงวันที่ 30 
มีนำคม 2561 

29 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อท้ำควำม
สะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต้ำบลเวียงกำหลง 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 
 

นำงลดำวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอรำคำ           7,000.- 
 

นำงลดำวัลย์  ใจเสมอ 
เสนอรำคำ        7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 
 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
76/2561 
ลงวันที่ 30 
มีนำคม 2561 

30 จ้ำงเหมำนักกำรภำรโรงศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบล
เวียงกำหลง 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยศรชัย  วังฐำน 
เสนอรำคำ            6,000.- 

นำยศรชัย  วังฐำน 
เสนอรำคำ            6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
77/2561 
ลงวันที่ 30 
มีนำคม 2561 

31 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 
เสนอรำคำ            6,000.- 

นำงสำวยุวดี  คงเพชรศักดิ์ 
เสนอรำคำ            6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
78/2561 
ลงวันที่ 30 
มีนำคม 2561 

32 
 
 

 

จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอรำคำ          7,000.- 

นำยศตวรรษ  เชื้อเขียว 
เสนอรำคำ         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
79/2561 
ลงวันที่ 30 
มีนำคม 2561 

 

 



แบบ สขร 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

33 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยฤทัย  จิเหิบ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยฤทัย  จิเหิบ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
80/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 

34 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยณรงค์  อวดดี 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยณรงค์  อวดดี 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
81/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 

35 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธนำวุฒิ  สำรชัยวงค์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยธนำวุฒิ  สำรชัยวงค์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
82/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 

36 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

นำยดนุสรณ์  พิพักร์ 
เสนอรำคำ           6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
83/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 

37 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
บริหำรงำนบุคคล 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำยชวพล  ธิค้ำ 
เสนอรำคำ           7,000.- 

นำยชวพล  ธิค้ำ 
เสนอรำคำ         7,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
84/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 

 

 



แบบ สขร 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

38 จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อช่วยงำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

7,000.- 7,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวฐำปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอรำคำ         7,000.- 
 

นำงสำวฐำปณีย์  ไชยมงคล 
เสนอรำคำ         7,000.- 
 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
85/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 

39 จ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือช่วยงำน
กำรเงินและบัญชี 

6,000.- 6,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำวดวงพร  เชิดร้ำ 
เสนอรำคำ             6,000.- 

นำงสำวดวงพร  เชิดร้ำ 
เสนอรำคำ             6,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
86/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 

40 จ้ำงเหมำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
(ส้ำนักปลัด)  

3,000.- 3,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.เทคนิค กอปปิเออร์ 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ              3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปิเออร์ 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ             3,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
11/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 
 

41 จ้ำงเหมำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
(กองกำรศึกษำ)  

3,000.- 3,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.เทคนิค กอปปิเออร์ 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ              3,000.- 

หจก.เทคนิค กอปปิเออร์ 
เซอร์วิส 
เสนอรำคำ             3,000.- 

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
12/2561 
ลงวันที่ 30 มีนำคม 
2561 
 

 


