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

1 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 2,972.00           ตกลงราคา ร้านสมาร์ทคอมมนูเิคชัน่/2,972.00 บาท ร้านสมาร์ทคอมมนูเิคชัน่/2,972.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

2 จัดจ้างติดต้ังชุดอนิเตอร์เนต็ 44,980.00         ตกลงราคา นายชวลิต   มณีุค า/44,980.00 บาท นายชวลิต   มณีุค า/44,980.00 บาท
เอน็ไอที ดอทเนต็/98,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

อน ุคอมพิวเตอร์/115,000.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

นายเชาวลิต ศรีศุภปรีดา/80,000.00 บาท
3 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิรณรงค์ขับขีป่ลอดภยัฯ 1,800.00           ตกลงราคา ต้นข้าว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/1,8000.00 บาท ต้นข้าว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/1,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/1,000.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/1,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

5 จัดซ้ือยางรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 81-3187 6,300.00           ตกลงราคา แมส่รวยยางยนต์/6,300.00 บาท แมส่รวยยางยนต์/6,300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

6 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,650.00           ตกลงราคา นายสมชาย  ทิพเนตร์/5,650.00 บาท นายสมชาย  ทิพเนตร์/5,650.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 81-3187 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

8 จ้างเหมาท าอหารว่างและเคร่ืองด่ืม เล้ียงรับรองประชุม 625.00             ตกลงราคา นางวรกานต์  วุฒิลักษ/์625.00 บาท นางวรกานต์  วุฒิลักษ/์625.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

สภาสมยัสามญั สมยัที่ 4 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,800.00         ตกลงราคา นายวีรเดช   เดชคุณมาก/16,800.00 บาท นายวีรเดช   เดชคุณมาก/16,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

10 เช่าเคร่ืองถ่ายเอการพร้อมหมกึและการซ่อมแซมฯ 16,500.00         ตกลงราคา หจก.ส การพิมพ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี/ หจก.ส การพมิพ ์อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี/ มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ต.ค.-ธ.ค. 59 16,500.00 บาท 16,500.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

11 เช่าเคร่ืองถ่ายเอการพร้อมหมกึและการซ่อมแซมฯ 15,000.00         ตกลงราคา ร้านเอส.ที.ซัพพลาย/15,000.00 บาท ร้านเอส.ที.ซัพพลาย/15,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ต.ค.-ธ.ค. 60 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

12 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 34,490.00         ตกลงราคา แมส่รวยจงเจริญกจิ/34,490.00 บาท แมส่รวยจงเจริญกจิ/34,490.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มกราคม  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

13 จัดซ้ือตัวรับสัญญาณ Wireless USB 780.00             ตกลงราคา นายชวลิต   มณีุค า/780.00 บาท นายชวลิต  มณีุค า/780.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

14 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการอุย้สอนหลานสืบสานภมูิ 6,000.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/6,000.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปี้เซ็นเตอร์/6,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปญัญาท้องถิน่ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

15 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิโครงการอุย้สอนหลานสืบสาน 600.00             ตกลงราคา สบายดี มเีดีย/600.00 บาท สบายดี มเีดีย/600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ภมูปิญัญาท้องถิน่ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

16 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ข้าวสันปา่ตอง 1 โครงการแลกเปล่ียน 58,850.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง/58,850.00 บาท สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง/58,850.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ข้าวพันธุ์ดี ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

17 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 70,223.60         ตกลงราคา บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/70,223.60 บาท บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/70,223.60 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

18 จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านกังาน 937.00             ตกลงราคา นางกมลทิพย์  บญุสาร/937.00 บาท นางกมลทิพย์  บญุสาร/937.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

19 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 29,796.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/29,796.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/29,796.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

20 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 9,556.00           ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/29,796.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/29,796.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

21 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 617.10             ตกลงราคา หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/617.10 บาท หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/617.10 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

22 จ้างเหมาขนส่งขยะมลูฝอยไปก าจัดในสถานที่เอกชน 100,584.75       สอบราคา หจก. ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/100,584.75 บาท หจก. ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/100,584.75 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 41,409.00         ตกลงราคา หจก.จงชัยการไฟฟ้า/41,409.00 บาท หจก.จงชัยการไฟฟ้า/41,409.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หจก.พานคอนสตรัคชัน่ 2015/43,695.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

นอร์ทซัพพลาย/45,951.00 บาท
24 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพันธ์ โครงการอนัเนือ่งมา 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

จากพระราชด าริฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มกราคม  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

25 จัดจ้างท าเคร่ือสักการะโครงการงานศาลสมเด็จ 5,000.00           ตกลงราคา นายพิเชษฐ์   สิทธิมาต/5,000.00 บาท นายพิเชษฐ์   สิทธิมาต/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

พระนเรศวรมหาราชฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

26 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการฝึกอบรมและสนบัสนนุ 1,600.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/1,600.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/1,600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การจัดท าแผนชุมชน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

27 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 38,200.00         ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม/38,160.00 บาท หจก.เชียงรายเทคโนคอม/38,160.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

28 จัดจ้างท าตรายาง 1,930.00           ตกลงราคา ร้านจ านงค์การช่างเชียงราย/1,930.00 บาท ร้านจ านงค์การช่างเชียงราย/1,930.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

29 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 15,273.00         ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/15,273.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากัด/15,273.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

31 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเมล์ 2,680.00           ตกลงราคา ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/2,680.00 บาท ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/2,680.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หมายเลขทะเบยีน 40-0164 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

32 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิโครงการฝึกอบรมแมบ่า้นสุขภาพดี 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

33 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 40,100.00         ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม/40,070.00 บาท หจก.เชียงรายเทคโนคอม/40,070.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

34 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง ตามโครงการอนัเนือ่มาจาก 19,700.00         ตกลงราคา หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/19,700.00 บาท หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/19,700.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

พระราชด าริ หมู่บา้นรักษต้์นน้ า หมุท่ี่ 10 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

35 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกัปลัด) 14,076.00         ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/14,076.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด/14,076.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มกราคม  2560
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ที่ รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา

36 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองช่าง) 5,411.00           ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/5,411.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากัด/5,411.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

37 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 13,500.00         ตกลงราคา หจก.เมง็รายซัพพลาย เซอร์วิส/13,500.00 บาท หจก.เม็งรายซัพพลาย เซอร์วิส/13,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

38 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ ตามโครงการอนัเนือ่งมาจาก 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ  มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

พระราชด าริ หมู่บา้นรักษต้์นน้ า หมูท่ี่ 10 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

39 จัดจ้างติดต้ังชุดระบบควบคุมการใช้งานอนิเตอร์เนต 5,875.00           ตกลงราคา ชวลิต  มณีุค า/5,875.00 บาท ชวลิต  มณีุค า/5,875.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

40 จัดจ้างซ่อมรถดับเพลิง รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 1,450.00           ตกลงราคา นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ/1,450.00 บาท นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ/1,450.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

บท-4487 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

41 จ้างเหมาบคุคลภายนอกด าเนนิการเกบ็ขยะมลูฝอย 26,300.00         ตกลงราคา นายบรรลุ   ธรรมโน/7,400.00 บาท นายบรรลุ   ธรรมโน/7,400.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาล ตกลงราคา นายชานนท์   ชุม่ใจ/7,400.00  บาท นายชานนท์   ชุม่ใจ/7,400.00  บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

ตกลงราคา นายอ านวย   อิน่ค า/5,000.00  บาท นายอ านวย   อิน่ค า/5,000.00  บาท
ตกลงราคา นายวรพงษ ์ นกเจริญ/6,500.00  บาท นายวรพงษ ์ นกเจริญ/6,500.00  บาท

42 จ้างเหมาบคุคลภายนอกในการด าเนนิการเกบ็กวาด 5,250.00           ตกลงราคา นางสาวกฤษณา  ไฝค า/5,250.00  บาท นางสากฤษณา   ไฝค า/5,250.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ขยะมลูฝอยส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาลและลานพักขยะ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

43 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

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

45 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ศพด.) 4,550.00           ตกลงราคา นางสาวอรณิชา   สุยะพันธ/์4,550.00 บาท นางสาวอรณิชา  สุยะพันธ/์4,550.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

46 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (โรงเรียน) 4,550.00           ตกลงราคา นางพรทิพย์   ค ามลู/4,550.00 บาท นางพรทิพย์  ค ามลู/4,550.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มกราคม  2560
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