
ที่ รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 66,712.42         ตกลงราคา บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/66,712.42 บาท  บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/66,712.42 บาท  มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

2 จัดซ้ือยางรถยนต์ (บม 1477) 7,000.00          ตกลงราคา แมส่รวยยางยนต์/ 7,000.00 บาท แมส่รวยยางยนต์/ 7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

3 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 14,000.00         ตกลงราคา นางค าตุ้ย   ศักด์ิใหญ่/ 14,000.00 บาท นางค าตุ้ย   ศักด์ิใหญ่/ 14,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

4 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (บท4487 รถดับเพลิง) 7,860.00          ตกลงราคา นายยุทธพงษ ์ โหใ้จอารย/์7,860.00 บาท นายยุทธพงษ ์ โหใ้จอารย/์ 7,860.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

5 จ้างเหมาท าพวงมาลา 1,000.00          ตกลงราคา นายพิเชษฐ์   สิทธิมาต/1,000.00 บาท นายพิเชษฐ์   สิทธิมาต/1,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

6 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ (บล 3496) 1,380.00          ตกลงราคา นายยุทธพงษ ์ โหใ้จอารย/์1,380.00 บาท นายยุทธพงษ ์ โหใ้จอารย/์ 1,380.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

7 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ (แบตเตอร่ี) 6,040.00          ตกลงราคา ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/6,040.00 บาท ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/6,040.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

8 จัดซ้ือหนงัสือพิมพ์ 2,480.00          ตกลงราคา นายวินยั   ผัสดี/2,480.00 บาท นายวินยั  ผัสดี/2,480.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

9 จ้างเหมาบคุคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม ้ดอกไมแ้ละ 7,000.00          ตกลงราคา นายธนากร  ดูยะไชย/7,000.00 บาท นายธนากร  ดูยะไชย/7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ท าความสะอาดอาคารส านกังาน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

10 จ้างเหมาแมบ่า้นท าความสะอาดอาคารส านกังาน 7,000.00          ตกลงราคา นางสาวแจ่ม  สาทร/7,000.00 บาท นางสาวแจ่ม   สาทร/7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

11 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ศพด.) 3,684.00          ตกลงราคา นางสาวอรณิชา   สุยะพันธ/์3,684.00 บาท นางสาวอรณิชา  สุยะพันธ/์3,684.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

12 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (โรงเรียน) 1,842.00          ตกลงราคา นางพรทิพย์   ค ามลู/1,842.00 บาท นางพรทิพย์  ค ามลู/1,842.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม  2559

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



ที่ รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา

13 จ้างเหมาบคุคลภายนอกด าเนนิการเกบ็ขยะมลูฝอย 26,300.00         ตกลงราคา นายบรรลุ   ธรรมโน/7,400.00 บาท นายบรรลุ   ธรรมโน/7,400.00 บาท
และส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาล ตกลงราคา นายชานนท์   ชุม่ใจ/7,400.00  บาท นายชานนท์   ชุม่ใจ/7,400.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ตกลงราคา นายอ านวย   อิน่ค า/5,000.00  บาท นายอ านวย   อิน่ค า/5,000.00  บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

ตกลงราคา นายวรพงษ ์ นกเจริญ/6,500.00  บาท นายวรพงษ ์ นกเจริญ/6,500.00  บาท
14 จ้างเหมาบคุคลภายนอกในการด าเนนิการเกบ็กวาด 7,000.00          ตกลงราคา นางสาวกฤษณา  ไฝค า/7,000.00  บาท นางสากฤษณา   ไฝค า/7,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ขยะมลูฝอยส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาลและลานพักขยะ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

15 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกัปลัด) 13,818.00         ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/13,818.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/13,818.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

16 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 15,533.00         ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/15,533.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/15,533.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

17 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองการศึกษา) 6,255.00          ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/6,255.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/6,255.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

18 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองสาธารณสุข) 5,625.00          ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/5,625.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/5,625.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

19 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองช่าง) 9,501.00          ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/9,501.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/9,501.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,600.00          ตกลงราคา หจก.เมง็รายซัพพลาย เซอร์วิส/7,600.00 บาท หจก.เมง็รายซัพพลาย เซอร์วิส/7,600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง

แบบ สขร.1
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