
          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องออกก าลังกาย หมายเลข
ครุภณัฑ์ 806 57 0001,806 58 0002 

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  เขื่อนแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 74/2561  
ลว.18 ธ.ค.60 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,462.00 1,462.00 เฉพาะเจาะจง นายคิด  มูลผึ้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 40/2561 

ลว. 29 ธ.ค.60 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมกึและการ
ซ่อมแซมฯ ต.ค.-ธ.ค.60 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 2/2561 

ลว.2 ต.ค.60 

4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมกึและการ
ซ่อมแซมฯ ต.ค.-ธ.ค.60 

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพิมพ์ อินฟอร์เมช่ัน 
เทคโนโลย ี

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1/2561 

ลว.2 ต.ค.60 

5. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,726.00 3,726.00 เฉพาะเจาะจง นางวรกานต์  วุฒิลักษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 47/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 

6. ค่าจัดจ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 
บท-4487 

20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 79/2561 

ลว. 27 ธ.ค.60 
7. ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-

1283 
2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 80/2561 

ลว. 27 ธ.ค.60 

8. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ผัสด ี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 18/2561 

ลว. 1 พ.ย.60 

9. 
 

ค่าจัดจ้างท าปฏิทินแขวนแบบล้านนา 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง ป.ปริ้นติ้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 73/2561 

ลว.18 ธ.ค.60 

10. 
 

ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,923.40 25,923.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 29/2561 

ลว. 1 ธ.ค.60 

11. ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,418.80 7,418.80 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 30/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 



          แบบ.สรข1 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

12. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน น้ าดื่ม เดอืน ธันวาคม 
2560 

820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง นางธนกรร  บุญสารชั่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 28/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 

13. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,670.00 10,670.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภรณ์  มีบญุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 48/2561 

ลว.10 ม.ค.61 

14. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภรณ์  มีบญุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 54/2561 

ลว. 12 ม.ค.61 

15. ค่าจ้างรถเกลีย่ดิน(รถไถ)เพื่อปรับเกรดถนน ม.7 7,182.00 7,182.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยจงเจริญกิจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 98/2561 

ลว.12 ม.ค.61 

16. ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

93,936.00 93,936.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.ทรัพย์อุไรขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1/2561 

ลว. 3 พ.ย.60 

17. 
 

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟ 18,610.00 18,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 55/2561 

ลว. 12 ม.ค.61 

18. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคดนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 57/2561 

ลว. 12 ม.ค. 61 

19. 
 

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟ 18,610.00 18,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 59/2561 

ลว.17 ม.ค.61 

20. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 7,837.00 7,837.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 50/2561 

ลว.10 ม.ค.61 

21. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุข) 2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 51/2561 

ลว.10 ม.ค.61 

22. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ รถกระเช้า
ไฟฟ้า ทะเบียน 81-2108 

37,200.00 37,200.00 เฉพาะเจาะจง แม่สรวยยางยนต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 60/2561 

ลว. 17 ม.ค.61 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  31  เดือน มกราคม พ.ศ.2561 



          แบบ.สรข1 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

23. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิมลกิจพาณิชย ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 62/2561 

ลว. 22 ม.ค.61 

24. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิมลกิจพาณิชย ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 63/2561 

ลว.22 ม.ค.61 
25. 

 
ค่าจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน บม-1477 

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 101/2561 

ลว. 17 ม.ค.61 
26. 

 
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 73,899.00 73,899.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 45/2561 

ลว.3 ม.ค.61 
27. 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 56/2561 

ลว.12 ม.ค.61 
 


