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

1 จัดซ้ือหนงัสือพิมพ์ 2,240.00           ตกลงราคา นายวินยั   ผัสดี/2,240.00 บาท นายวินยั  ผัสดี/2,240.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

2 จัดจ้างตามโครงการพัฒนาเว็บไซด์เทศบาล 4,500.00           ตกลงราคา บ,คลิกทโูซลูชั่นส์ จ ากดั/4,500.00 บาท บ.คลิกทโูซลูชั่นส์ จ ากดั/4,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ต าบลเจดีย์หลวง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

3 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 3,380.00           ตกลงราคา ต้นขา้ว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/3,380.00 บาท ต้นขา้ว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/3,380.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ร.10 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

4 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 2,625.00           ตกลงราคา นางวรกานต์   วุฒิลักษ/์2,625.00 บาท นางวรกานต์  วุฒิลักษ/์2,625.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เพื่อเล้ียงรับรองประชุมสภา สมยัสามญัฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

5 จ้างเหมาขนส่งขยะมลูฝอยไปก าจัดในสถานที่เอกชน 77,775.00         สอบราคา หจก.ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/77,775.00 บาท หจก. ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/77,775.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

6 จัดซ้ือของที่ระลึกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1,000.00           ตกลงราคา นางนงเยาว์  สมบรูณ์/1,000.00 บาท นางนงเยาว์   สมบรูณ์/1,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ชีวิตผู้สูงอายุอย่างยัง่ยืน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

7 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลัด) 24,358.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/24,358.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/24,358.00 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

8 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 9,848.00           ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/9,848.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/9,848.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

9 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 552.90             ตกลงราคา หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/552.90 บาท หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/552.90 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

10 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 80,757.14         ตกลงราคา บ.เชียงหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/80,757.14 บาท บ.เชียงใหมฟ่รชมลิค์ จ ากดั/80,757.14 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

11 จัดซ้ือดินถมพื้นที่สาธารณะข้างหอ้งน้ าตลาดสดเทศบาล 19,950.00         ตกลลงราคา นายเกษ   เคร่ือวงค์/19,950.00 บาท นายเกษ   เครือวงค์/19,950.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ต าบลเจดีย์หลวง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

12 ตจัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านกังาน 905.00             ตกลงราคา นางกมลทิพย์   บญุสาร/ 905.00 บาท นางกมลทิพย์   บญุสาร/ 905.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มนีาคม  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

13 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ รับ-ส่ง เพื่อศึกษาดูงาน 25,000.00         ตกลงราคา หจก.พันธ์จินดาบริการ/25,000.00 บาท หจก.พันธ์จินดาบริการ/25,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

14 จัดจ้างซ่อมรถดับเพลง หมายเลขทะเบยีน บท-4487 1,600.00           ตกลงราคา นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ/ 1,600.00 บาท นายชรินทร์  ประสิทธิธัญการ/ 1,600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

15 จัดซ้ือยางรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน บท-4487 60,000.00         ตกลงราคา แม่สรวยยางยนต์/60,000.00 บาท แม่สรวยยางยนต์/60,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

16 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่3 346,000.00       ตกลงราคา หจก.บญุวราภรณ์กอ่สร้าง/337,000.00 บาท หจก.บญุวราภรณ์กอ่สร้าง/337,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ซอย 3 หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/338,500.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

เจริญพงษ ์ กลุหวัง/338,000.00 บาท

17 จ้างเหมาท าปา้บไวนลิโครงการจัดงานวันท้องถิน่ไทย 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

18 จัดซ้ือโซดาไฟเกล็ด 2,250.00           ตกลงราคา บ.เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด/2,250.00 บาท บ.เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด/2,250.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

19 คัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างโครงการบา้นท้องถิน่ไทยประชารัฐฯ 8,932.00           ตกลงราคา นายคิด   มลูผ้ึง/8,932.00 บาท นายคิด   มลูผ้ึง/8,932.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

(หมู่8) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

20 คัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างโครงการบา้นท้องถิน่ไทยประชารัฐฯ 9,641.00           ตกลงราคา นายคิด   มลูผ้ึง/9,641.00 บาท นายคิด   มลูผ้ึง/9,641.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

(หมู่8) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

21 จ้างเหมาท าพานพุ่มดอกไมส้ด โครงการจัดงาน 700.00             ตกลงราคา นายพิเชษฐ์   สิทธิมาต/ 700.00 บาท นา่ยพิเชษฐ์   สิทธิมาต/700.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

วันท้องถิน่ไทย ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

22 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิโครงงกาสรเข้าค่ายเด็ก เยาวชน 300.00             ตกลงราคา สบายดี มเีดีย/300.00 บาท สบายดี มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

พัฒนาทักษะชีวิตแนวจิตวิทยา ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

23 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการค่ายหนนูอ้ย 300.00             ตกลงราคา สบายดี มเีดีย/300.00 บาท สบายดี มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

KID FOR CAMP ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มนีาคม  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

24 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการเข้าค่ายเด็ก เยาวชน 5,000.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/5,000.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

พัฒนาทักษะชีวิตแนวจิตวิทยา ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

25 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการค่ายหนนูอ้ย 3,500.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/3,500.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/3,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

KID FOR CAMP ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

26 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง โครงการบา้นท้องถิน่ประชารัฐฯ 14,455.00         ตกลงราคา นายคิด   มลูผ้ึง/14,455.00 บาท นายคิด   มลูผ้ึง/14,455.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

(หมู ่5) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

27 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 2,500.00           ตกลงราคา นายดา   ปกแกว้/2,500.00  บาท นายดา   ปกแกว้/2,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงานทางวิชาการฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

28 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 2,500.00           ตกลงราคา นางสาวกนกวรรณ  ออละมลู/2,500.00 บาท นางสาวกนกวรรณ  ออละมลู/2,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงานทางวิชาการฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

29 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 2,500.00           ตกลงราคา นายดิเรก   ชัยสมบติั/2,500.00 บาท นายดิเรก   ชัยสมบติั/2,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงานทางวิชาการฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

30 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,720.00           ตกลงราคา นางปานทิพย์  โพธินาม/2,720.00 บาท นางปานทิพย์  โพธินาม/2,720.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

31 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิโครงการแข่งขันกฬีาเจดีย์หลวงคัพ 300.00             ตกลงราคา สบายดี มเีดีย/300.00 บาท สบายดี มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

32 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาโครงการแข่งขันกฬีาเจดีย์หลวงคัพ 4,000.00           ตกลงราคา ร้านซีเจ.เคร่ืองเขียน/4,000.00 บาท ร้านซีเจ.เคร่ืองเขียน/4,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

33 จัดจ้างเคร่ืองเสียงและจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขัน 1,500.00           ตกลงราคา นายวีระยุทธ  ใจศรี/1,500.00 บาท นายวีระยุทธ  ใจศรี/1,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

กฬีาเจดีย์หลวงคัพ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

34 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภณัฑ์ 16,900.00         ตกลงราคา หจก.เม็งราย ซัพพลาย เซอร์วิส/16,900.00 บาท หจก.เม็งราย ซัพพลาย เซอร์วิส/16,900.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

417 54 0006 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

35 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (ประจ าศูนย์ อปพร.) 7,500.00           ตกลงราคา ร้านนาท เทเลอร์/7,500.00 บาท ร้านนาท เทเลอร์/7,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มนีาคม  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง


