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

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,976.00           ตกลงราคา หจก.ส.การพิมพ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี/ หจก.ส.การพิมพ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี/ มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

2,976.00  บาท 2,976.00  บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,120.00           ตกลงราคา หจก.ส.การพิมพ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี/ หจก.ส.การพิมพ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี/ มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

5,120.00  บาท 5,120.00  บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

3 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 77,245.96         ตกลงราคา บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/77,245.96 บาท บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/77,245.96 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

4 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลัด) 26,674.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/ สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/ มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

26,674.00 บาท 26,674.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

5 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุข) 5,048.00           ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/ สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/ มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

5,048.00  บาท 5,048.00  บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

6 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุข) 1,165.80           ตกลงราคา หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/1,165.80 บาท หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/1,165.80 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

7 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองเสียง 1,820.00           ตกลงราคา นายกฤษฎา  ดวงไทย/1,820.00 บาท นายกฤษฎา   ดวงไทย/1,820.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

8 จัดซ้ืองานบา้นงานครัว 18,440.00         ตกลงราคา หา้งสองพี่นอ้ง/18,440.00 บาท หา้งสองพี่นอ้ง/18,440.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

9 จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านกังาน 814.00             ตกลงราคา นางกมลทิพย์  บญุสาร/814.00 บาท นางกมลทิพย์  บญุสาร/814.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

10 จ้างเหมาขนส่งขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลูต่างๆไปก าจัด 183,570.25       ตกลงราคา หจก. ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/183,570.25 บาท หจก. ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/183,570.25 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

11 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 395,500.00       สอบราคา 1.หจก.บญุวราภรณ์กอ่สร้าง/394,000.00 บาท 1.หจก.บญุวราภรณ์กอ่สร้าง/394,000.00 บาท

แบบมฝีาปดิ ซอย 2 หมู ่3 2.นายเจริญพงษ ์ กลุหวัง/401,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

3.หจก.พรีวัฒนเ์จริญกจิ/400,500.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   พฤศจิกายน  2559

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

12 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 304,500.00       สอบราคา 1.หจก.บญุวราภรณ์กอ่สร้าง/291,500.00 บาท 1.นายเจริญพงษ ์ กลุหวัง/291,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

แบบมฝีาปดิ ตรงข้ามโรวเรียนบา้นสันกา้งปลา ม.7 2.นายเจริญพงษ ์ กลุหวัง/291,000.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

3.หจก.พรีวัฒนเ์จริญกจิ/292,900.00 บาท

13 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 20,019.00         ตกลงราคา ร้านเวียงชัยค้าวัสดุ/20,019.00 บาท ร้านเวียงชัยค้าวัสดุ/20,019.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

14 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 7,770.00           ตกลงราคา หจก.แมส่รวยค้าไม้/7,770.00 บาท หจก.แมส่รวยค้าไม้/7,770.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

15 จัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 81-0709 2,800.00           ตกลงราคา ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/ 2,800.00 บาท ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/ 2,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

16 จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมโครงการฝึกอบรมเพื่อ 3,000.00           ตกลงราคา นางอ าไพ   ค าวัง/ 3,000.00 บาท นางอ าไพ   ค าวัง/ 3,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยัง่ยืน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมกึ) 5,000.00           ตกลงราคา นายวีรเดช   เดชคุณมาก/ 5,000.00  บาท นายวีรเดช   เดชคุณมาก/ 5,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

18 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,200.00           ตกลงราคา ร้านผ้าขนหน ูเอ แอนด์ แอน/7,200.00 บาท ร้านผ้าขนหน ูแ แอนด์ แอน/7,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

19 จัดซ้ือหนงัสือพิมพ์ 2,400.00           ตกลงราคา นายวินยั   ผัสดี/2,400.00 บาท นายวินยั  ผัสดี/2,400.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

20 จ้างเหมาบคุคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม ้ดอกไมแ้ละ 6,700.00           ตกลงราคา นายธนากร  ดูยะไชย/6,700.00 บาท นายธนากร  ดูยะไชย/6,700.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ท าความสะอาดอาคารส านกังาน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

21 จ้างเหมาแม่บา้นท าความสะอาดอาคารส านกังาน 7,000.00           ตกลงราคา นางสาวแจ่ม  สาทร/7,000.00 บาท นางสาวแจ่ม   สาทร/7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

22 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ศพด.) 7,000.00           ตกลงราคา นางสาวอรณิชา   สุยะพันธ/์7,000.00 บาท นางสาวอรณิชา  สุยะพันธ/์7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

23 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (โรงเรียน) 7,000.00           ตกลงราคา นางพรทิพย์   ค ามลู/7,000.00 บาท นางพรทิพย์  ค ามลู/7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

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

24 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

25 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

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   พฤศจิกายน  2559
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