
          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ต้นไม้ ดอกไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ดูยะไชย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 25/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ต้นไม้ ดอกไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์  จติรตั้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 26/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

3. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม  สาทร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 27/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

4. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็กเล็ก 
ศพด.ฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา  สยุะพันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 28/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

5. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนฯ 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 29/2561 

ลว. 1 พ.ย.60 

6. ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กโรงเรียนเทศบาลฯ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์  พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 30/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

7. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์  หมื่นสมบตั ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 31/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

8. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนฯ 

7,273.00 7,273.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร  ดวงแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 32/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

9. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ   ชัยสมบัต ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 33/2561 

ลว. 1 พ.ย.60 

10. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปิ่นแก้ว  ไชยรังษี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 34/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

11. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดูแลต้นไม้
สนามหญ้าและสวนหย่อมฯ 

4,432.00 4,432.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  นาติ๊บ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 35/2561 

ลว.1 พ.ย.60 
 
 
 
 
 
 
 



          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

12. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์   ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 36/2561 

ลว. 1 พ.ย.60 

13. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์   นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 37/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

14. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  กุลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 38/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

15. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยฯ 

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

เลขท่ี 39/2561 

ลว. 1 พ.ย.60 

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

เลขท่ี 18/2561 

ลว.1 พ.ย.60 

17. 
 

ค่าจัดซื้อทรายหยาบ 5,320.00 5,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยจงเจริญกิจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 26/2561 

ลว.28 พ.ย.60 

18. 
 

ค่าจัดจ้างท าป้ายประชาสมัพันธ์การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี 

5,683.84 5,683.84 เฉพาะเจาะจง หจก.สบายดีมีเดีย 2017 เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 47/2561 

ลว.21 พ.ย.60 
19. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน  
บล-3496 

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 49/2561 

ลว. 28 พ.ย.60 

20. 
 

ค่าจ้างเหมารถเกลีย่ดินเพื่อปรับเกลี่ยพื้นท่ีถนน
สาธารณะ 

4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง นายคิด  มูลผึ้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 44/2561 

ลว. 6 พ.ย.60 

21. 
 

ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,655.30 26,655.30 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลชที่ 29/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 

22. 
 

ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,635.20 7,635.20 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 30/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

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



          แบบ.สรข1 
 

ที ่ จัดจ้าง ลงซื้อหรือจ้าง ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
23. ค่าจัดจ้างท ากระถางแขวนดอกไมป้ระดับราว

สะพาน 
8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ บุญม ี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 71/2561 

ลว. 4 ธ.ค.60 

24. 
 

ค่าจัดซื้อกรวยจราจร ขนาด 80 CM. 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง CR ไฟร์ แอนด์ เซฟตี ้ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 35/2561 

ลว.6 ธ.ค.60 
25. 

 
ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

127,594.50 127,594.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1/2561 

ลว.3 พ.ย.60 
26. 

 
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 66,861.00 66,861.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 30/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
27. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-
1283 

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลมิไดนาโมแอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 76/2561 

ลว.18 ธ.ค.60 
28. 

 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการดูแล
รักษาต้นไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ดูยะไชย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 51/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
29. 

 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการดูแล
รักษาต้นไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์  จติรตั้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 52/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
30. 

 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม  สาทร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 53/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
31. 

 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็กศพด.ฯ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา  สยุะพันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 54/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
32. 

 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 55/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
33. 

 
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กโรงเรียนเทศบาลต าบล 

เจดีย์หลวง 
8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์ พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 56/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  29  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

34. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดการเรียน
การสอนฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์  หมื่นสมบตั ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 57/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 

35. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดการเรียน
การสอนฯ 

9,473.00 9,473.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร  ดวงแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 58/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 



          แบบ.สรข1 
 

36. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลฯ 

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ  ชัยสมบัต ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 59/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
37. 

 
ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลฯ 

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางปิ่นแก้ว  ไชยรังษี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 60/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
38. 

 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลต้นไม้ 
สนามหญ้าและสวนหย่อมฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  นาติ๊บ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 61/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
39. 

 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 62/2561 

ลว.1ธ.ค.60 
40. 

 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์  นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 63/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
41. 

 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  กุลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 64/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
42. 

 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เก็บกวาดขยะมูลฝอยฯ 

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

เลขท่ี 65/2561 

ลว.1 ธ.ค.60 
 


