
          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ผัสด ี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 46/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 

2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรกัษาต้นไม้ 
ดอกไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ดูยะไชย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 81/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 

3. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรกัษาต้นไม้ 
ดอกไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์  จติรตั้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 82/2561 

ลว.3 ม.ค.61 

4. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม  สาทร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 83/2561 

ลว. 3 ม.ค.2561 

5. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาวดี  ศรีค าเลศิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 95/2561 

ลว.3 ม.ค.61 

6. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 91/2561 

ลว.3 ม.ค.61 

7. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์  นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 92/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 

8. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  กุลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 93/2561 

ลว.3 ม.ค.61 

9. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยฯ 

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

เลขท่ี 94/2561 

ลว.3 ม.ค.61 

10. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็กเล็ก 
ศพดฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา  สยุะพันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 83/2561 

ลว.3 ม.ค.61 

11. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 84/2561 

ลว.3 ม.ค.61 
 
 
 
 
 
 
 



          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2561 

  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

7,619.00 7,619.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์  พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 85/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 

13. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์ หมื่นสมบตั ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 86/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 

14. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร  ดวงแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 87/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 

15. ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรยีนโรงเรยีน
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ  ชัยสมบัต ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 88/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 
16. ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรยีนโรงเรยีน

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปิ่นแก้ว  ไชยรังษี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 89/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 

17. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการดูแล
รักษาต้นไม้ ดอกไม้ฯ 

7,143.00 7,143.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  นาติ๊บ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 90/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 

18. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,670.00 1,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 59/2561 

ลว.17 ม.ค.61 

19. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,910.00 1,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 58/2561 

ลว.12 ม.ค.61 

20. 
 

ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล-
3496 

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลมิไดนาโมแอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 103/2561 

ลว. 24 ม.ค.61 

21. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงรายโมเดริ์น ดรัก จ ากดั เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 64/2561 

ลว.24 ม.ค.61 

22. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 6,390.00 6,390.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงรายโมเดริ์น ดรัก จ ากดั เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 65/2561 

ลว.24 ม.ค.61 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ.2561 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



          แบบ.สรข1 
 

ที ่ จัดจ้าง ลงซื้อหรือจ้าง ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
23. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ 3,370.50 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย จ ากดั เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
 เลขท่ี 74/2561 

ลว.1 ก.พ.61 

24. 
 

ค่าจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์หมายเลขทะเบียน 
กจ-1283 

920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ตาศรลีา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 122/2561 

ลว. 1 ก.พ.61 
25. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม-
1477 

5,220.00 5,220.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล   ตาศรีลา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 121/2561 

ลว. 1 ก.พ.61 
26. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 22,066.00 22,066.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 43/2561 

ลว.3 ม.ค.61 
27. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 9,080.80 9,080.80 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 44/ 2561 

ลว.3 ม.ค.61 
28. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมรถเมล์ หมายเลขทะเบียน 40-
0164 

7,210.00 7,210.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 124/2561 

ลว. 5 ก.พ.61 
29. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 77/2561 

ลว.5 ก.พ.61 
30. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 48,850.00 48,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณิชารยี์ คอนเน็คช่ันฯ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 73/2561 

ลว.31 ม.ค.61 
31. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลดั) 8,576.00 8,576.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 78/2561 

ลว.8 ก.พ.61 
32. 

 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ประจ าส านักงาน 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง นางธนกรร  บุญสารชั่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 42/2561 

ลว.3 ม.ค.61 
33. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิลดา  แดงซอน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 82/2561 

ลว.14 ก.พ.61 
สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

34. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,894.00 2,894.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิลดา  แดงซอน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 81/2561 

ลว.14 ก.พ.61 

35. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะมลูฝอยไปก าจัดใน
สถานท่ีเอกชน 

105,678.00 105,678.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.ทรัพย์อุไรขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1 /2561 

ลว. 3 พ.ย.60 



          แบบ.สรข1 
 

36. 
 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 70,223.60 70,223.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 45/2561  
ลว. 3 ม.ค.61 

 


