
          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ผัสด ี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 108/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรกัษาต้นไม้ 
ดอกไม้ฯ 

6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ดูยะไชย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 184/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

3. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรกัษาต้นไม้ 
ดอกไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์  จติรตั้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 185/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

4. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม  สาทร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 186/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

5. ค่าจ้างเหมาบุคคล รับ-ส่ง เอกสารเข้าจังหวัดฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน  ค าปัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 198/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

6. ค่าจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องเสียง
ล าโพงฯ 

2,310.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  ดวงไทย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 203/2561 

ลว.9 เม.ย.61 

7. ค่าจัดจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยฯ 

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

เลขท่ี 190/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

8. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยฯ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  กุลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 189/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

9. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยฯ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์  นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 188/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

10. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยฯ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 187/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

11. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลฯ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์  พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 192/2561 

ลว.30 มี.ค.61 
 
 
 
 
 
 
 



          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดการเรียน
การสอนฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร  ดวงแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 193/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

13. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดการเรียน
การสอนฯ 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 194/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

14. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดการเรียน
การสอนฯ 

8,889.00 8,889.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์  หมื่นสมบตั ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 195/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

15. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลตน้ไม้ สนาม
หญ้าและสวนหย่อมฯ 

6,667.00 6,667.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  นาติ๊บ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 196/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

16. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ 

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

เลขท่ี 197/2561 

ลว.30 มี.ค.61 

17. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลเดก็ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

5,417.00 5,417.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา  สยุะพันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 191/2561 

ลว030 มี.ค.61 

18. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 133/2561 

ลว.24 เม.ย.61 

19. 
 

ค่าจัดซื้อแบตเตอรีร่ถดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน บจ-4246 

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ตาศรลีา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 134/2561 

ลว.24 เม.ย.61 

20. 
 

ค่าจัดจ้างตรวจเช็คคอมพิวเตอร ์ 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  มุณคี า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 210/2561 

ลว.23 เม.ย.61 

21. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองการศกึษา) 8,897.00 8,897.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 144/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

22. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 143/2561 

ลว.30 เม.ย.61 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

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



          แบบ.สรข1 
 

ที ่ จัดจ้าง ลงซื้อหรือจ้าง ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
23. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 1,234.00 1,234.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 145/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

24. 
 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า 32,367.00 32,367.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครพิงค์ เรดิโอ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 229/2561 

ลว.1 พ.ค.61 
25. 

 
ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลฯ 

97,256.25 97,256.25 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1/2561 

ลว.3 พ.ย.60 
26. 

 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ เดือน มี.ค.-เม.ย.61 1,925.00 1,925.00 เฉพาะเจาะจง นางธนกรร  บุญสารชั่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 83/2561 

ลว.28 ก.พ.61 
27. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  21,694.00 21,694.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 109/2561 

ลว.30 มี.ค.61 
31. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 1,724.40 1,724.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 110/2561 

ลว.30 มี.ค.61 
29. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 7,364.40 7,364.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 110/2561 

ลว.30 มี.ค.61 
31. 

 
ค่าจัดซื้อแบบพิมพ ์ 5,431.00 5,431.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
 - 

31. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลดั) 7,807.00 7,807.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 142/2561 

ลว.30 เม.ย.61 
32. 

 
ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อฟาร์ม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 146/2561 

ลว.1 พ.ค.61 
33. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 1,776.00 1,776.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ตาศรลีา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 153/2561 

ลว.18 พ.ค.61 
สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

34. ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ (กระจกโค้ง
แก้ว) 

73,000.00 73,000.00 เฉพาะเจาะจง CR ไฟร์ แอนด์ เซฟตี ้ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 147/2561 

ลว.1 พ.ค.61 
35. 

 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์ส านักงาน 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ ากดั เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 159/2561 

ลว.21 พ.ค.61 



          แบบ.สรข1 
 

36. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 6,540.00 6,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี  158/2561 

ลว.21 พ.ค.61 
 


