
          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 116/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์  นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 117/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

3. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูต่างๆ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  กุลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 118/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

4. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยฯ 

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

เลขท่ี 119/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

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

เลขท่ี 108/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

6. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนฯ 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 109/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

7. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลฯ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์  พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 110/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

8. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดการเรียน
การสอนฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์  หมื่นสมบตั ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 111/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

9. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรยีนโรงเรยีน
เทศบาลฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ  ชัยสมบัต ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 113/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

10. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรยีนโรงเรยีน
เทศบาลฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปิ่นแก้ว  ไชยรังษี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 114/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

11. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนาพร  ดวงแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 112/2561 

ลว.31 ม.ค.61 
 
 
 
 
 
 
 



          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

12. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลต้นไม้ 
สนามหญ้าฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน นาติ๊บ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 115/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

13. ค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกในการ
ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ดูยะไชย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 105/2561 

ลว.31 ม.ค.61 
14. ค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกในการ

ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้ฯ 
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์  จติรตั้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 106/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

15. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม  สาทร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 107/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

16. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของอปท. 

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

เลขท่ี 120/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

17. 
 

ค่าจ้างเหมารับ-ส่งเอกสารเข้าจังหวัด 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน  ค าปัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 130/2561 

ลว.16 ก.พ.61 

18. 
 

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพร์ายเดือน 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ผัสด ี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 72/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

19. 
 

ค่าจัดจ้างสแกนเอกสารและถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเลม่ 

5,730.00 5,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก..ส.การพิมพ์ อินฟอร์เมชั่น เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 127/2561 

ลว.9 ก.พ.61 

20. 
 

ค่าจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
บล-3496 

11,240.00 11,240.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 131/2561 

ลว.21 ก.พ.61 
21. 

 
ค่าจ้างสูบปฏิกลู (สูบส้วม) 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิณ  ค าตา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 151/2561 

ลว.2มี.ค.61 

22. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 6,104.80 6,104.80 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 69/2561 

ลว.31 ม.ค.61 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 

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



          แบบ.สรข1 
 

ที ่ จัดจ้าง ลงซื้อหรือจ้าง ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
23. ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง 17,787.00 17,787.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 70/2561 

ลว.31 ม.ค.61 

24. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อฟาร์ม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 89/2561 

ลว.28 ก.พ.61 
25. 

 
ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลตา่งๆ 

89,960.25 89,960.25 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1/2561 

ลว.3 พ.ย.60 
26. 

 
ค่าจัดซื้อไฟหมุนขนาด 6 น้ิว 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณิชารยี์คอนเน็คช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส 
เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 99/2561 

ลว.14 มี.ค.61 
27. 

 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 18,610.00 18,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 90/2561 

ลว.5 มี.ค.61 
30. 

 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์ส านักงาน 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ ากดั เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 96/2561 

ลว. 8 มี.ค.61 
29. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมล าโพง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  บุญสม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 150/2561 

ลว.28 ก.พ.61 
30. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข-
2679 

2,870.00 2,870.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 174/2561 

ลว.14 มี.ค.61 
31. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 
81-2108 

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรศักดิ์  ตุย้ปัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 173/2561 

ลว.14 มี.ค.61 
32. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ ทะเบียน 
บล-3496 

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง แม่สรวยยางยนต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 98/2561 

ลว.14 มี.ค.61 
33. 

 
ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 32,510.00 32,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 91/2561 

ลว.5 มี.ค.61 
สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

34. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 73,734.78 73,734.78 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 86/2561 

ลว.28 ก.พ.61 

35. 
 

ค่าจัดจ้างซ่อมรถทะเบียน ขยฉ-179 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  สุบุญน า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 181/2561 

ลว.21 มี.ค.61 



          แบบ.สรข1 
 

36. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า) 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสันโค้งวัสด ุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 104/2561 

ลว.21 มี.ค.61 
 


