
       แบบ สรข.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 
1283 

7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชรินทร์ยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 19/2562 
ลว.1 ต.ค.61 

2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 76,690.74 73,690.74 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 1/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

3. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 8/2562 
ลว.3 ต.ค.61 

4. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 2,795.00 2,795.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 7/2562 
ลว.3 ต.ค.61 

5. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) 2,978.00 2,978.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 5/2562 
ลว.3 ต.ค.61 

6. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 13,465.00 13,465.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 4/2562 
ลว.3 ต.ค.61 

7. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ) 2,251.00 2,251.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 6/2562 
ลว.3 ต.ค.61 

8. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงรายโมเดิร์นดรัก จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 9/2562 
ลว.3 ต.ค.61 

9. 
 

ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลาเพ่ือใช้กิจกรรมเน่ืองใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ์   สิทธิมาต เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 20/2562 
ลว.11 ต.ค.61 

10. 
 

ค่าจัดจ้างท าอาหารว่างและเครื่องด่ืมประชุม
สภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 

525.00 525.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรว   ประสงค์การ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 21/2562 
ลว.12 ต.ค.61 

11. ค่าจัดจ้างท าพวงมาลาเพ่ือใช้ในพิธีถวายพวง
มาลาฯ (วันปิยะมหาราช) 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ์   สิทธิมาต เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 22/2562 
ลว.22 ต.ค.61 

12. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกดูแล
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของโรงเรียน
เรียนเทศบาลฯ 

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร   ดูยะไชย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 1/2562 
ลว.28 ก.ย.61 
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งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

13. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและท าความสะอาด
บริเวณโดยรอบอาคารส านักงานฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์   จิตรต้ัง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 2/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

14. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม   สาทร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 3/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

15. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์   ชุ่มใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 4/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

16. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์   นกเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 5/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

17. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา   กูลณะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 6/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

18. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

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

เลขที่ 7/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

19. ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา   สัยะพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 8/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

20. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลฯ 

5,714.00 5,714.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภิรมย์   พรหมพรรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 9/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

21. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนด้านประถมศึกษา 

7,143.00 7,143.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร   ดวงแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 10/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

22. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนด้านประถมศึกษา 

7,143.00 7,143.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา   ชัยกันทะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 11/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

23. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนด้านประถมศึกษา 

7,143.00 7,143.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์   หมื่นสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 12/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

24. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการดูแล
รักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

6,667.00 6,667.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์   ต๋าแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 13/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

 



       แบบ สรข.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันที ่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือจ้าง 
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25. ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลฯ 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางปิ่นแก้ว   ไชยรังษ ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 14/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

26. ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลฯ 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ   ชัยสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 15/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

27. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ 

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา   บุญของ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 16/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

28. ค่าจ้างเหมาคนรับ-ส่งเอกสารเข้าจังหวัด ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ฯ 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน   ค าปัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 17/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

29. ค่าจ้างเหมาขนส่งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูไป
ก าจัดในสถานที่เอกชน (พร้อมตัก) 

115,353.75 115,353.75 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 18/2562 
ลว.28 ก.ย.61 

30. ค่าจัดจ้างย้ายพร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็นแม่สรวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 24/2562 
ลว.29 ต.ค.61 

31. ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) 62,193.00 62,193.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 10/2562 
ลว.19 ต.ค.61 

32. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,023.46 25,023.46 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 13/2562 
ลว.31 ต.ค.61 

33. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,726.40 4,726.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขที่ 14/2562 
ลว.31 ต.ค.61 

 


