
          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
1. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 16,700.00 16,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วสิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 16/2561 
ลว.17 ต.ค.60 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วสิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 15/2561 
ลว.17 ต.ค.60 

3. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วสิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 14/2561 
ลว.17 ต.ค.60 

4. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 10,949.00 10,949.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995)จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 11/2561 
ลว.17 ต.ค.60 

5. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 11/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

6. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์   นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 12/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

7. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  กุลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 23/2561 
ลว.20 ต.ค.60 

8. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา  ไฝค า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 13/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

9. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการดูแล
รักษาต้นไม้ ดอกไม้ฯ 

5,921.00 5,921.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  นาติ๊บ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 14/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

10. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดูแลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 

2,105.00 2,105.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์  พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 7/2561 
ลว.2ต.ค.60 

11. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดการเรียน
การสอนฯ 

3,947.00 3,947.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 6/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

 
 
 
 
 



          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดการเรียน

การสอนฯ 
3,947.00 3,947.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท์  ใจปั๋น เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 5/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

13. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็กเล็ก
ประจ า ศพด.ฯ 

3,553.00 3,553.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา  สยุะพันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 4/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

14. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการดูแล
รักษาต้นไม้ ดอกไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ดูยะไชย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

15. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการดูแล
รักษาต้นไม้ ดอกไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์  จติรตั้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 2/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

16. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม  สาทร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 3/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

17. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 3,619.00 3,619.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 13/2561 
ลว.17 ต.ค.60 

18. 
 

ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ประจ าส านักงาน 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง นางธนกรร  บุญสารชั่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 5/2561 
ลว.2 ต.ค.60 

19. 
 

ค่าจัดจ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภณัฑ์ 416 57 0068 

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  มุณคี า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 21/2561 
ลว.16 ต.ค.60 

20. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วสิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 17/2561 
ลว.17 ต.ค.60 

21. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุข) 1,985.00 1,985.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 12/2561 
ลว.17 ต.ค.60 

22. 
 

ค่าจัดจ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภณัฑ์416 51 0043,416 51 0045 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  มุณคี า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 19/2561 
ลว.16 ต.ค.60 

 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 



          แบบ.สรข1 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

23. ค่าจัดจ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภณัฑ์416 55 0056,416 56 0064 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  มุณคี า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 20/2561 
ลว.16 ต.ค.60 

24. 
 

ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-
0709 

5,610.00 5,610.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 43/2561 
ลว.3 พ.ย.60 

25. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ หมายเลข
ทะเบียน 81-3187 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง สมชายอะไหลย่นต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 23/2561 
ลว.3 พ.ย.60 

26. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 20,791.20 20,791.20 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 7/2561 
ลว.4 ต.ค.60 

27. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 7,508.40 7,508.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 8/2561 
ลว.4 ต.ค.60 

28. 
 

ค่าจัดซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
วาตภัย ม.4,ม.7 

11,543.00 11,543.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยจงเจริญกิจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 9/2561 
ลว.9 ต.ค.60 

29. 
 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 67,455.32 67,455.32 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 6/2561 
ลว.3 ต.ค.60 

30. 
 

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก(รถแบรคโฮ)เพื่อ
ขุดลอกและชักดึงฯ 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคิด  มูลผึ้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 44/2561 
ลว.6 พ.ย.60 

31. 
 

ค่าจ้างเหมาขนส่งขยะมลูฝอยไปก าจัดในสถานที่
เอกชน (พร้อมตัก) 

100,240.50 100,240.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1/2561 
ลว.3 พ.ย.60 

32. 
 

ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ-
6141 

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 45/2561 
ลว010 พ.ย.60 

33. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้ยูคา) 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีทน  มงคล เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 24/2561 
ลว.6 พ.ย.60 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
34. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 78,106.16 78,106.16 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 22/2561 
ลว.1 พ.ย.60 

35. ค่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูลอาคารส านักงาน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิณ  ค าตา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข เลขท่ี 46/2561 



          แบบ.สรข1 
 

 ในการตกลงราคา ลว.21 พ.ย.60 
 


