
          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา  สยุะพันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 140/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลฯ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์  พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 141/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

3. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร  ดวงแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 142/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

4. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมฯ 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 143/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

5. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์  หมื่นสมบตั ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 144/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

6. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลต้นไม้ 
สนามหญ้าฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  นาติ๊บ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 145/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

7. ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลฯ 

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ  ชัยสมบัต ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 146/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

8. ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลฯ 

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางปิ่นแก้ว  ไชยรังษี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 147/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

9. 
 

ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ประจ าส านักงาน 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง นางธนกรร  บุญสารชั่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 68/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

10. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เก็บขยะมลูฝอยฯ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์   ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 136/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

11. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เก็บขยะมลูฝอยฯ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์   นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 137/2561 

ลว.28 ก.พ.61 
 
 
 
 
 
 
 



          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เก็บขยะมลูฝอยฯ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  กุลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 138/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

13. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าฝน  ปวงโพธา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 139/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

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

เลขท่ี 87/2561 

ลว.28 ก.พ.61 
15. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรับ-ส่งเอกสารเข้า

จังหวัดฯ 
1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน  ค าปัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 149/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

16. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
ดูแลรักษาต้นไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร   ดูยะไชย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 133/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

17. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
ดูแลรักษาต้นไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์  จติรตั้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 134/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

18. 
 

ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม  สาทร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 135/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

19. 
 

ค่าจ้างเหมาลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ 

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดาวดี  ศรีค าเลศิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 148/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

20. 
 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมกึและการ
ซ่อมแซม ม.ค.-มี.ค.61 

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

เลขท่ี 4/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 
21. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 
บท-4487 

1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลมิไดนาโมแอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 182/2561 

ลว.21 มี.ค.61 

22. 
 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 59,690.06 59,690.06 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี86/2561 

ลว.28 ก.พ.61 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ.2561 

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



          แบบ.สรข1 
 

ที ่ จัดจ้าง ลงซื้อหรือจ้าง ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
23. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค.-มี.ค.61 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพิมพ์ อินฟอร์มั่น 

เทคโนโลย ี
เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 3/2561 

          ลว. 3 ม.ค.61 
24. 

 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค.60-มี.ค.61 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย เซอร์วิส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 4/2561 

ลว. 3 ม.ค.61 
25. 

 
ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลไปก าจัด 

114,028.50 114,028.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1/2561 

ลว.3 พ.ย.60 
26. 

 
ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,948.10 20,948.10 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 84/2561 

ลว.28 ก.พ.61 
27. 

 
ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,516.00 5,516.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 85/2561 

ลว.28 ก.พ.61 
30. 

 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์การศึกษา 32,240.00 32,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภรณ์  มีบญุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 120/2561 

ลว. 11 เม.ย.61 
29. 

 
ค่าจัดซื้อถ่าน AA Panasonic 472.00 472.00 เฉพาะเจาะจง นางวรกานต์  วุฒิลักษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 112/2561 

ลว. 9 เม.ย.61 
30. 

 
ค่าจัดซื้อกระติกน้ าร้อนพร้อมผา้คลุม 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิมลกิจ พาณิชย ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 125/2561 

ลว.17 เม.ย.61 
31. 

 
ค่าจัดซื้อชุดกระดานเคลื่อนย้ายผูป้่วย 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท คอมมูนเิคชั่น เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 106/2561 

ลว.30 มี.ค.61 
32. 

 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์เครื่องดับเพลิงหวัฉีดชนิดปรับ
ม่านน้ า 

31,700.00 31,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท คอมมูนเิคชั่น เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 107/2561 

ลว.30 มี.ค.61 
33. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (คลัง) 14,089.00 14,089.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 121/2561 

ลว.11 เม.ย.61 
สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

34. ค่าจัดซื้อส านักงาน (สาธารณสุข) 5,446.00 5,446.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995)จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 122/2561 

ลว.11 เม.ย.61 

35. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองการศกึษา) 8,075.00 8,075.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995)จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 128/2561 

ลว.17 เม.ย.61 



          แบบ.สรข1 
 

36. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 117/2561 

ลว.11 เม.ย.61 
37. 

 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 119/2561 

ลว.11 เม.ย.61 
38. 

 
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค (กองการศึกษา) 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 129/2561 

ลว.19 เม.ย.61 
39. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 131/2561 

ลว.20 เม.ย.61 
40. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย เซอร์วิส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 118/2561 

ลว.11 เม.ย.61 
41. 

 
ค่าจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์       
81-0709 

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 208/2561 

ลว.17 เม.ย.61 
42. 

 
ค่าจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ ทะเบียน นข-2679 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลมิไดนาโมแอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 207/2561 

ลว.17 เม.ย.61 
43. 

 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้อง
วงจรปิด) 

16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  มุณคี า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 130/2561 

ลว.20 เม.ย.61 
 


