
แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและท าความสะอาด
บริเวณโดยรอบอาคารส านักงานฯ 

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ์   จิตรตั้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 304/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

2. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานฯ 

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแจ่ม   สาทร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 303/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

3. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์   ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 307/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

4. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์   นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 308/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

5. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา   กูลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การประกวดราคา (e-bidding) 

เลขท่ี 309/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

6. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย์  ปินใจน า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 310/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

7. ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา   สุยะพันธ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 311/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

8. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลฯ 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์  พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 312/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

9. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมศกึษา 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา   ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 313/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

10. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมศกึษา 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์   หมื่นสมบัต ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 314/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 



แบบ สขร.1 

 

11. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกดูแล
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของโรงเรียน
เรียนเทศบาลฯ 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฟองจันทร์   ดาวฤกษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 317/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

12. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ 

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา   บุญของ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 305/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

13. ค่าจ้างเหมาคนรับ-ส่งเอกสารเขา้จงัหวัด ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ฯ 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน   ค าปัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 306/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

14. ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาลฯ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปิ่นแก้ว   ไชยรังษี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 318/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

15. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมศกึษา 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์   ดวงค า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 316/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

16. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมศกึษา 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต   ใจปัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 315/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

17. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เขียนแบบงานก่อสร้าง 

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   ไทยใหม ่ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 319/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

18. ค่าจัดจ้างท าป้ายสื่อรณรงค์โครงการส่งเสริม
การณรงค์ฯ 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สบายดีมีเดีย 2017 เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 302/2562 
ลว.24 ก.ค. 62 

19. ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ 
Multifunction) 

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 8/2562 
ลว.17 มิ.ย. 62 

20. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ(อปท.) 

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเจ. เครื่องเขียน 
โดย นายชูชีพ  กันทา 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 293/2562 
ลว.2 ก.ค. 62 

21. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนฯ(อปท.) 

30,788.00 30,788.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเจ. เครื่องเขียน 
โดย นายชูชีพ  กันทา 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 183/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

22. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ
(อปท.) 

11,054.00 11,054.00 เฉพาะเจาะจง นายช่วงชัย   กิตติพงค์เดช เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 181/2562 
ลว.24 ก.ค.62 



แบบ สขร.1 

 

23. ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม 
1477 

10,040.00 10,040.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินท์   ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  320/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

24. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพ
งานคหกรรมฯ 

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภรณ์   มีบญุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  182/2562 
ลว.30 ก.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

25. ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ 8 ซอย 17 

87,500.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจรญิพงษ์   กุลหวัง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 322/2562 
ลว.1 ส.ค.62 

26. ค่าจ้างเหมาท าตรายาง 1,660.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงการช่าง 
โดย นางจารุวรรณ  ลิ้มจรูญ 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  321/2562 
ลว.1 ส.ค. 62 

27. ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อวหารว่างและ
เครื่องดื่มโครงการฝึกอาชีพงานคหกรรมฯ 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลพร   มีธรรม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  188/2562 
ลว.2 ส.ค. 62 

28. ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูแบบมฝีาปิด หมู่ 8 ซอย 25 

92,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาทิพย์   มูลผึ้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  187/2562 
ลว.1 ส.ค. 62 

29. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภรณ์   มีบญุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  325/2562 
ลว.2 ส.ค. 62 

30. ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-
3187 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชรินทร์   ประสิทธิธัญการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  159/2562 
ลว.28 มิ.ย. 62 

31. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมรางระบาย
น้ าในเขตเทศบาลฯ 

7,875.00 7,875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาทิพย์   มูลผึ้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  158/2562 
ลว.28 มิ.ย. 62 

32. ค่าจ้างเหมากลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
เพื่อเลี้ยงรับรองประชุมสภาฯ 

2,205.00 2,205.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญทิพย์   สมยัเมือง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  324/2562 
ลว.2 ส.ค. 62 

33. ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง โครงการฝกึอบรมอาชีพ
เกษตรกรรม 

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลธิชา   เทพวงค์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  128/2562 
ลว.30 เม.ย. 62 

34. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,588.00 12,588.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินไพศาล เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  329/2562 
ลว.9 ส.ค. 62 



แบบ สขร.1 

 

35. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,108.00 1,108.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาภรณ์   มีบญุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  189/2562 
ลว.5 ส.ค. 62 

36 ค่าจ้างเหมาขดุลอกบ่อประปา หมู ่6 96,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาทิพย์   มูลผึ้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  189/2562 
ลว.5 ส.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

37. ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 5,356.00 5,356.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 7/2562 
ลว.14 มิ.ย.62 

38. ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 22,147.40 22,147.40 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  326/2562 
ลว.5 ส.ค. 62 

39. ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลไปก าจัดในสถานท่ีเอกชน (พร้อมตัก) 

149}857.50 1,447,646.25 e-bidding หจก.ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การประกวดราคา (e-bidding) 

เลขท่ี 2/2562 
ลว.15 พ.ย.61 

40. ค่าตรวจเช็คคอมพิวเตอร ์ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย เซอร์วิส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  327/2562 
ลว.5 ส.ค. 62 

41. ค่าจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 
6141 

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง แม่สรวยยางยนต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  192/2562 
ลว.9 ส.ค. 62 

42. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 49,465.06 49,465.06 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  177/2562 
ลว.15 ก.ค. 62 

43. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงประจ าห้องประชุมพร้อม
ติดตั้ง 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย   บุญสม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  335/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

44. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายถม) 19,530.00 19,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยจงเจริญกิจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  333/2562 
ลว.14 ส.ค. 62 

45. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลฯ 

8,015.00 8,015.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยจงเจริญกิจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  339/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

46. ค่าจ้างเหมารถแทรคเตอรล์้อยาง (รถไถ) เพื่อ
ปรับพื้นท่ีตามค าร้องขอของประชาชนฯ 

4,530.00 4,530.00 เฉพาะเจาะจง นายคิด   มูลผึ้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  340/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

47. ค่าจัดซื้อท่ีปัดน้ าฝน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์   ตาศรลีา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน เลขท่ี  346/2562 



แบบ สขร.1 

 

การตกลงราคา ลว.19 ส.ค. 62 

48. ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 
1283 

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์   ตาศรลีา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  336/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

49. ค่าจัดซื้อแบตเตอรีร่ถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
บล 3496 

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย   บุญสม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 329/2562 
ลว.9 ส.ค.62 

50. ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยยนต์) 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสรุีย์การเกษตร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  337/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

51. ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสรับ-ส่ง โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุฯ 

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิยพงษ์   อินทรทัต เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  197/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

52. ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

79,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาทิพย์   มูลผึ้ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  343/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

53. ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก
พร้อมประตู หมู่ 7 

148,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายศักดิ์นิรันดร์รุ่งโรจน ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  338/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

54. ค่าจ้างเหมาโครงการเสริมไหล่ทาง คสล. ม.8 ซ.
17 เช่ือม ซ.19 

114,500.00 116,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจรญิพงษ์   กุลหวัง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  344/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

55. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 

4,060.00 4,060.00 เฉพาะเจาะจง ซีเจ.เครื่องเขียน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  199/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

56. ค่าจัดจ้างท าเกียรติบตัร โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 

2,875.00 2,875.00 เฉพาะเจาะจง ซีเจ.เครื่องเขียน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  341/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

57. ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ ากดั เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  196/2562 
ลว.14 ส.ค. 62 

58. ค่าจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ บจ 6141 2,810.00 2,810.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพันธ์  มหาวงศนันท์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  191/2562 
ลว.9 ส.ค. 62 

59. ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตดั 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสรุีย์การเกษตร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน เลขท่ี  183/2562 



แบบ สขร.1 

 

หญ้า) การตกลงราคา ลว.31 ก.ค. 62 

60. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญตัิประจ าปี
งบประมาณ 2563 

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ   ใจอิน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  372/2562 
ลว.6 ก.ย. 62 

61. ค่าจัดซื้อแบตเตอรีร่ถดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน บท 4487 

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล   ตาศรีลา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 214/2562 
ลว. 9 ก.ย. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

62. ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ประจ าเดือน มิ.ย.-ก.ค. 63 3,295.00 3,295.00 เฉพาะเจาะจง นางธรกรรณ   บุญสารชั่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 225/2562 
ลว.18 ก.ย.62 

63. ค่าจ้างเหมาท าออหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มประชุมสภาเทศบาลฯ 

2,205.00 2,205.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจทิพย์   สมัยเมือง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  378/2562 
ลว.23 ก.ย. 62 

64. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบยั่งยืน 

4,755.00 4,755.00 เฉพาะเจาะจง ซีเจ.เครื่องเขียน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  224/2562 
ลว.16 ก.ย. 62 

65. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย เซอร์วิส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  195/2562 
ลว.9 ส.ค. 62 

66. ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 27,040.00 27,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย เซอร์วิส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  199/2562 
ลว.16 ส.ค. 62 

67. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร   อุ่นปิง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  223/2562 
ลว.16 ก.ย. 62 

68. ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์งานบ้านงานครัว 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร   อุ่นปิง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  217/2562 
ลว.13 ก.ย. 62 

69. ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ระบบข้อมลูแผนที่ภาษฯี 

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ เอสวีจี นอร์ท เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  12/2562 
ลว.22 ก.ค. 62 

70. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์   ชุ่มใจ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  356/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

71. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ์   นกเจริญ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  357/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

 



แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

72. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา   กูลณะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  358/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

73. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก็บ
กวาดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย์  ปินใจน า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  359/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

74. ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา   สุยะพันธ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  360/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

75. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดแูลเด็ก
โรงเรียนเทศบาลฯ 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญภริมย์  พรหมพรรณ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  361/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

76. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมศกึษา 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา   ชัยกันทะ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  362/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

77. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมศกึษา 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดลวัฒน์   หมื่นสมบัต ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  363/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

78. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกดูแล
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของโรงเรียน
เรียนเทศบาลฯ 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฟองจันทร์   ดาวฤกษ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  366/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

79. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ 

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา   บุญของ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  354/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

80. ค่าจ้างเหมาคนรับ-ส่งเอกสารเขา้จงัหวัด ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ฯ 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน   ค าปัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  355/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

81 ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาลฯ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปิ่นแก้ว   ไชยรังษี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  367/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 



แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

82. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมศกึษา 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์   ดวงค า เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  365/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

83. ค่าจ้างเหมาบริการของบุคคลภายนอกในการ
จัดการเรียนการสอนดา้นประถมศกึษา 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต   ใจปัน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  364/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

84. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
เขียนแบบงานก่อสร้าง 

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   ไทยใหม ่ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี  368/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

85. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย   ผัสด ี เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 184/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

86. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมกึและการ
ซ่อมแซมฯ ก.ค.-ก.ย. 62 

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพิมพ์ อินฟอร์เมช่ัน 
เทคโนโลย ี

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 10/2562 
ลว.28 มิ.ย. 62 

87. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมกึและการ
ซ่อมแซมฯ ก.ค.-ก.ย. 62 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ทีซัพพลาย 
โดย นายชูชาติ   บุญชัย 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 11/2562 
ลว.28 มิ.ย. 62 

88. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมกึและการ
ซ่อมแซมฯ ก.ค.-ก.ย. 62 

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย เซอร์วิส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 12/2562 
ลว.28 มิ.ย. 62 

89. ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายกิจนรา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 319/2562 
ลว.31 ก.ค. 62 

90. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 69,919.08 69,919.08 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 208/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

91. ค่าจัดท าป้ายอะคิลิกและสติ๊กเกอร์โครงการ 5 
ส. 

4,535.00 4,535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สบายดี มีเดีย 2017 เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 375/2562 
ลว.13 ก.ย. 62 

 



แบบ สขร.1 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

วันท่ี  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

92. ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ม.8 ซ.17/1 

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจรญิพงษ์   กุลหวัง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 17/2562 
ลว.23 l.ค. 62 

93. ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 26,945.20 26,945.20 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลี่ยม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 206/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

94. ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 7,527.20 7,527.20 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สรวยปิโตรเลี่ยม เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 207/2562 
ลว.30 ส.ค. 62 

95. ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลไปก าจัดในสถานท่ีเอกชน (พร้อมตัก) 

92,843.50 1,447,646.25 e-bidding หจก.ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การประกวดราคา (e-bidding) 

เลขท่ี 2/2562 
ลว.15 พ.ย.61 

96. ค่าจัดจ้างท าป้ายประชาสมัพันธ์ทางเข้า
เทศบาลฯ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สบายดี มีเดีย 2017 เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขใน
การตกลงราคา 

เลขท่ี 379/2562 
ลว.25 ก.ย. 62 

 


