
          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบแอร์ตดิ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม-1477 

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลมิไดนาโมแอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 236/2561 

ลว.21 พ.ค.61 

2. ค่าจ้างเหมาจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิ่นอนงค์  ทะนงศรี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 233/2561 

ลว.18 พ.ค.61 

3. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูละเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา  สยุะพันธ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 218/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

4. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลฯ 

6,285.00 6,285.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์  พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 219/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

5. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

7,857.00 7,857.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร  ดวงแก้ว เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 220/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

6. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

7,857.00 7,857.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 221/2561 

ลว.30 เม.ย.61 
7. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดการ

เรียนการสอนฯ 
7,857.00 7,857.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์   หมื่นสมบัต ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 222/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

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

เลขท่ี 139/2561 

ลว.30 เม.ย.61 
9. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
ดูแลรักษาต้นไม้ฯ 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์  จติรจั้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

  เลขท่ี 212/2561 

ลว.30 เม.ย.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
10. 

 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม  สาทร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 213/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

11. ค่าจ้างเหมาบุคคล รับ-ส่งเอกสารเข้าจังหวัดฯ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน  ค าปัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 226/2561 

ลว.30 เม.ย.61 
 
 
 
 
 
 
 



          แบบ.สรข1 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

12. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ 

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

เลขท่ี 225/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

13. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เก็บขยะมลูฝอยฯ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 214/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

14. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เก็บขยะมลูฝอยฯ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์  นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 215/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

15. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เก็บขยะมลูฝอยฯ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กุลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 216/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

16. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เก็บกวาดขยะมูลฝอยฯ 

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

เลขท่ี 217/2561 

ลว.30 เม.ย.61 

17. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดเครื่องกาแฟ) 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิมลกิจ พาณิชย ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 154/2561 

ลว.18 พ.ค.61                                                                                        
18. 

 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ LAN ส านักงาน 14,780.00 14,780.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  มุณคี า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 238/2561 

ลว.28 พ.ค.61 

19. 
 

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

เลขท่ี 140/2561 

ลว.30 เม.ย.61 
20. 

 
ค่าจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
40-0164 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์  ประสิทธิธ ญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 240/2561 

ลว.30 พ.ค.61 

21. 
 

ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลฯ 

161,224.50 161,224.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 1/2561 

ลว.3 พ.ย.60 

22. 
 

ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,864.80 11,864.80 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 137/2561 

ลว.30 เม.ย.61 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 

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



          แบบ.สรข1 
 

ที ่ จัดจ้าง ลงซื้อหรือจ้าง ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
23. ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,701.60 22,701.60 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 138/2561 

ลว.30 เม.ย.61 
24. 

 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ประจ าส านักงาน 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธนกรร  บุญสารชั่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 170/2561 

ลว.7 มิ.ย.61 
25. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภณัฑ์ 420 56 0019 ,420 56 020 

7,360.00 7,360.00 เฉพาะเจาะจง นายประโยชน์  สิทธิสม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

เลขท่ี 260/2561 

ลว.4 มิ.ย.61 
26. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  ตาศรลีา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 169/2561 

ลว.6 มิ.ย.61 
27. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 7,220.00 7,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญวราภรณ์ก่อสร้าง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 165/2561 

ลว.4 มิ.ย.61 
29. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 5,315.00 5,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท คอมมูนิเคช่ัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 168/2561 

ลว.6 มิ.ย.61 
29. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของ อปพร. 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวตัิ  พาณิชด ี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 171/2561 

ลว.7 มิ.ย.61 
29. 

 
ค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (แฟกซ์) 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคนิค กอบปิเออร์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ในการตกลงราคา 
เลขท่ี 267/2561 

ลว.15 มิ.ย.61 
 
 
 
 
 
 
 
 


