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

1 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกัปลัด) 6,280.00           ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จ ากดั/6,280.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/6,280.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

2 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่ีประตู หมายเลขทะเบยีน กจ 1283 4,200.00           ตกลงราคา ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/4,200.00 บาท ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/4,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

3 จัดจ้างตรวจเช็ครถตู้ หมายเลขทะเบยีน นข 2679 1,000.00           ตกลงราคา นายสมชาย  ทิพเนตร์/1,000.00 บาท นายสมชาย  ทิพเนตร์/1,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

4 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,520.00           ตกลงราคา นายชัชวาล  ตาศรีลา/1,520.00 บาท นายชัชวาลย์  ตาศรีวา/1,520.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

5 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินฯ 472.00             ตกลงราคา นายศรายุทธ  รักแม/่472.00 บาท นายศรายุทธ  รักแม/่472.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินฯ 25,260.00         ตกลงราคา บ.เชียงราย โมเดิร์น ดรัก จ ากัด/25,260.00 บาท บ.เชียงราย โมเดิร์น ดรัก จ ากัด/25,260.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

7 จ้างเหมาบคุคลภายนอกในการด าเนนิการเกบ็กวาด 7,000.00           ตกลงราคา นางสาวกฤษณา  ไฝค า/7,00000  บาท นางสาวกฤษณา   ไฝค า/7,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ขยะมูลฝอยส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาลและลานพักขยะ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

8 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

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 จ้างเหมาแม่บา้นท 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.) 1,311.00           ตกลงราคา นางสาวอรณิชา   สุยะพันธ/์1,311.00 บาท นางสาวอรณิชา  สุยะพันธ/์1,311.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   พฤษภาคม  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

13 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 12,121.00         ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/12,121.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/12,121.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

14 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองสาธารณสุข) 2,165.00           ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/2,165.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/2,165.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 22,800.00         ตกลงราคา หจก.เม็งรายซัพพลาย เซอร์วิส/22,800.00 บาท หจก.เม็งรายซัพพลาย เซอร์วิส/22,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

16 จ้างเหมาขนส่งขยะมลูฝอยไปก าจัดในสถานที่เอกชน 82,122.75         สอบราคา หจก.ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/82,122.75 บาท หจก.ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/82,122.75 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

17 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลัด) 21,878.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/21,878.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/21,878.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

18 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 8,420.00           ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/8,420.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/8,420.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

19 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 623.70             ตกลงราคา หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/623.70 บาท หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/623.70 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

20 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านกังาน 4,450.00           ตกลงราคา นายประโยชน ์ สิทธิสม/4,450.00 บาท นายประโยชน ์ สิทธิสม/4,450.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

21 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกัปลัด) 2,000.00           ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/2,000.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/2,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

22 จัดซ้ือโต๊ะนกัเรียนพร้อมเกา้อี้ 32,240.00         ตกลงราคา นายสุวรรณ  ล้ าเลิศ/32,240.00 บาท นายสุวรรณ  ล้ าเลิศ/32,240.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

23 จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อีส้ านกังาน 6,960.00           ตกลงราคา นายสุวรรณ  ล้ าเลิศ/6,960.00 บาท นายสุวรรณ  ล้ าเลิศ/6,960.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   พฤษภาคม  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

24 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(เมมโมร่ีการ์ด) 850.00             ตลงราคา นายศรายุทธ  รักแม/่850.00 บาท นายศรายุทธ  รักแม/่850.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (กองการศึกษา) 11,560.00         ตกลงราคา ร้านสุขใจ/11,560.00 บาท ร้านสุขใจ/11,560.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

26 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 300.00             ตกลงราคา สบายดี มเีดีย/300.00 บาท สบายดี มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

(หมู่ที่ 4) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

27 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (กองการศึกษา) 3,825.00           ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/3,825.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/3,825.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

28 จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านกังาน 2,063.00           ตกลงราคา นางกมลทิพย์  บญุสาร/2,063.00 บาท นางกมลทิพย์  บญุสาร/2,063.00บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

29 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 3,500.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/3,500.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/3,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

(หมู่ที่ 4) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

30 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,600.00           ตกลงราคา นายชูชาติ  ตระการ/3,600.00 บาท นายชูชาติ  ตระการ/3,600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เพื่อเล้ียงรับรองคณะกรรมการสนง.ตรวจเงินแผ่นดิน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

31 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 3 เคร่ือง 12,540.00         ตกลงราคา น.ส.ธวัลรัตน ์ ยุค ามลู/12,540.00 บาท น.ส.ธวัลรัตน ์ ยุค ามลู/12,540.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

32 จัดซ้ือบอ่ซีเมนต์ โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตการเล้ียงไส้ 4,900.00           ตกลงราคา นายสมนกึ  กา๋โรง/4,900.00 บาท นายสมนกึ  กา๋โรง/4,900.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือนดิน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

33 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตการเล้ียงไส้ 9,380.00           ตกลงราคา ร้านแสงสุรีย์การเกษตร/9,380.00 บาท ร้านแสงสุรีย์การเกษตร/9,380.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือนดิน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

34 ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองช่าง) 1,047.00           ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/1,047.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/1,047.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

35 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

งาน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   พฤษภาคม  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

36 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการอบรมความรู้การช่วยเหลือ 1,200.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/1,200.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/1,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และน าส่งผู้ปว่ยจิตเวช ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

37 จัดจ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมความ 600.00             ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/600.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

รู้การช่วยเหลือและน าส่งผู้ปว่ยจิตเวช ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

38 จัดท าเกยีรติบตัรผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมความรู้ 900.00             ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/900.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/900.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ผู้ประกอบการร้านอาหารฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

39 จัดท าเกยีรติบตัรผู้เข้าร่วมอบรม โครงการใหอ้บรมความรู้ 1,230.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/1,230.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/1,230.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

มาตรฐานร้านค้าฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

40 จัดท าเอกสารสรุปและประเมนิผลโครงการอบรมความรู้ 300.00             ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/300.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การช่วยเหลือและน าส่งผู้ปว่ยจิตเวช ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

41 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 7,500.00           ตกลงราคา นางค าตุ้ย   ศักด์ิใหญ่/7,500.00 บาท นางค าตุ้ย   ศักด์ิใหญ่/7,500.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการอบรมความรู้การช่วยเหลือและน าส่งผู้ปว่ยจิตเวช ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

42 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,750.00           ตกลงราคา นางค าตุ้ย   ศักด์ิใหญ่/3,750.00 บาท นางค าตุ้ย   ศักด์ิใหญ่/3,750.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

43 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,125.00           ตกลงราคา นางค าตุ้ย   ศักด์ิใหญ่/5,125.00 บาท นางค าตุ้ย   ศักด์ิใหญ่/5,125.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการใหค้วามรู้มาตรฐานร้านค้าฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

44 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 10,670.00         ตกลงราคา ร้านแสงสุรีย์การเกษตร/10,670.00 บาท ร้านแสงสุรีย์การเกษตร/10,670.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

(หมู่ที่8) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

45 จัดซ้ือของที่ระลึก โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 2,400.00           ตกลงราคา นางวรกานต์  วุฒิลักษ/์2,400.00 บาท นางวรกานต์  วุฒิลักษ/์2,400.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงานฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

46 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการอบรมความรู้ผู้ประกอบ 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การร้านอาหารฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

47 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงงการใหค้วามรู้มาตรฐาน 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ร้านค้าฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   พฤษภาคม  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

48 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการอบรมความรู้การช่วยเหลือ 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และน าส่งผู้ปว่ยจิตเวช ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

49 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราช 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ด าริฯ  (หมูท่ี่ 8) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

50 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 8,000.00           ตกลงราคา นายธวัชชัย  ดวงไทย/8,000.00 บาท นายธวัชชัย  ดวงไทย/8,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงานฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

51 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 8,000.00           ตกลงราคา นายกติิกานต์  ล้ิมขจร/8,000.00 บาท นายกติิกานต์  ล้ิมขจร/8,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงานฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

52 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 8,000.00           ตกลงราคา นางสาวกนกวรรณ  ออละมลู/8,000.00 บาท นางสาวกนกวรรณ  ออละมลู/8,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงานฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

53 จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 8,000.00           ตกลงราคา นายนพพร   มธีรรม/8,000.00 บาท นายนพพร   มธีรรม/8,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงานฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

54 จัดซ้ือปุย๋คอก 5,000.00           ตกลงราคา นายเถิง   มณีรัตน์/5,000.00  บาท นายเถิง   มณีรัตน์/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   พฤษภาคม  2560


