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

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

2 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

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

ขยะมูลฝอยส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาลและลานพักขยะ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

4 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

5 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกในการจัดการเรียน 30,000.00         ตกลงราคา นางสาวหสัยา  ชัยกนัทะ/30,000.00  บาท นางสาวหสัยา  ชัยกนัทะ/30,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การสอนฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

6 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกในการจัดการเรียน 30,000.00         ตกลงราคา นางสาวฐิตินนัท์  ใจปัน๋/30,000.00  บาท นางสาวฐิตินนัท์  ใจปัน๋/30,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การสอนฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

7 จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล 6,000.00           ตกลงราคา นายชัยชนะ  ชัยสมบติั/6,000.00 บาท นายชัยชนะ  ชัยสมบติั/6,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เจดีย์หลวง 1 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

8 จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล 6,000.00           ตกลงราคา นางปิน่แกว้  ไชยรังษี/6,000.00 บาท นางปิน่แกว้  ไชยรังษี/6,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เจดีย์หลวง 2 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

9 จัดซ้ือหนงัสือพิมพ์ 2,480.00           ตกลงราคา นายวินยั   ผัสดี/2,480.00 บาท นายวินยั   ผัสดั/2,480.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

10 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็กประจ าศูนย์ 3,150.00           ตกลงราคา นางสาวอรณิชา  สุยะพนัธ์/3,150.00  บาท นางสาวอรณิชา  สุยะพนัธ์/3,150.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

11 จ้างเหมาผู้ดุฉลเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 3,150.00           ตกลงราคา นางสาวนติยา  ชัยมงคล/3,150.00 บาท นางสาวนติยา  ชัยมงคล/3,150.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

1 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มถุินายน  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

12 ดซ้ือวัสดอปุกรณ์ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 2,800.00           ตกลงราคา นายศรายุทธ  รักแม/่2,800.00 บาท นายศรายุทธ  รักแม/่2,800.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงานฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

13 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการปอ้งกนัและควบคุม 300.00             ตกลงราคา สบายดี มเีดีย/300.00  บาท สบายดี มเีดีย/300.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โรคไข้เลือดออกฯ . ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

14 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการปอ้งกนัและควบคุม 6,525.00           ตกลงราคา บ.เชียงราย โมเดิร์น ดรัก จ ากดั/6,525.00 บาท บ.เชียงราย โมเดิร์น ดรัก จ ากดั/6,525.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โรคไข้เลือดออกฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

15 จัดซ้ือทรายอะเบท โครงการปอ้งกนัและควบคุม 45,000.00         ตกลงราคา นางวรรณา   ทาเสนา/45,000.00  บาท นางวรรณา   ทาเสนา/45,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โรคไข้เลือดออกฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

16 จัดซ้ือครุภฑ์ัส านกังาน (กองสาธารณสุขฯ) 7,160.00           ตกลงราคา ร้านสุขใจ/7,160.00 บาท ร้านสุขใจ/7,160.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

17 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ โครงการฝึกอบรมและเพิ่ม 450.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/450.00  บาท ศศิศ มเีดีย/450.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ประสิทธิภาพการจัดท าแผนฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

18 จัดซ้ือวัสดุอปุการณ์ โครงการฝึกอบรมและเพิ่ม 3,300.00           ตกลงราคา นายศรายุทธ  รักแม/่3,300.00 บาท นายศรายุทธ  รักแม/่3,300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ประสิทธิภาพการจัดท าแผนฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

19 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 31,600.62         ตกลงราคา บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/31,600.62  บาท บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/31,600.62  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

20 จ้างเหมาขนส่งขยะมลูฝอยไปก าจัดในสถานที่เอกชน 105,213.00       สอบราคา หจก.ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/105,213.00 บาท หจก.ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/105,213.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

21 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลัด) 17,554.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/17,554.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/17,554.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

22 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 5,686.00           ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/5,686.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/5,686.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

23 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 1,531.70           ตกลงราคา หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/1,531.70  บาท หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/1,531.70  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มถุินายน  2560



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

24 จัดจ้างตกแต่งสถานที่ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข 5,000.00           ตกลงราคา นายประชิต  ผัสดี/5,000.00 บาท นายประชิต  ผัสดี/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปญัหายาเสพติดฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

25 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข 600.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/600.00 บาท ศศิศ มเีดีย/600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปญัหายาเสพติดฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

26 จัดซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข 2,400.00           ตกลงราคา หจก.เมง็รายเมดิคัล แล็บ/2,400.00 บาท หจก.เมง็รายเมดิคัล แล็บ/2,400.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปญัหายาเสพติดฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

27 จัดซ้ือวัดุอปุกรณ์ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข 9,450.00           ตกลงราคา นายศรายุทธ  รักแม/่9,450.00  บาท นายศรายุทธ  รักแม/่9,450.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปญัหายาเสพติดฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

28 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง โครงปอ้งกนัและแกไ้ข 27,900.00         ตกลงราคา นายสมเดช  แปงยาแกว้/27,900.00 บาท นายสมเดช  แปงยาแกว้/27,900.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปญัหายาเสพติดฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

29 จัดจ้างรถเกล่ียดิน(รถไถ)เพื่อขุดร้ือวัชพืชปรับพื้นที่ถนน 8,805.00           ตกลงราคา นายไพสาร  ขันทะรักษ/์8,805.00 บาท นายไพสาร  ขันทะรักษ/์8,805.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

สาธารณะฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

30 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการสาธิตฝึกอาชีพ โครงการปอ้งกนั 19,960.00         ตกลงราคา นางสาวอาภารณ์  มบีญุ/19,960.00 บาท นางสาวอาภาภรณ์  มบีญุ/19,960.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และแกไ้ขปญัหายาเสพติดฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

31 จัดจ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า 7,050.00           ตกลงราคา นายสราวุธ  สิทธิประเสริฐ/7,050.00 บาท นายสราวุธ  สิทธิประเสริฐ/7,050.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

32 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 81-0709 3,300.00           ตกลงราคา นายจีระศักด์ิ  ตุ้ยปนั/3,300.00  บาท นายจีระศักด์ิ  ตุ้ยปนั/3,300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

33 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน บล 3496 2,500.00           ตกลงราคา นายจีระศักด์ิ  ตุ้ยปนั/2,500.00  บาท นายจีระศักด์ิ  ตุ้ยปนั/2,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

34 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการฝายชะลอน้ า (หมูท่ี่ 5) 9,597.00           ตกลงราคา หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/9,597.00  บาท หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/9,597.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

35 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการฝายชะลอน้ า (หมูท่ี่ 10) 10,097.00         ตกลงราคา หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/10,097.00  บาท หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/10,097.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มถุินายน  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

36 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการฝายชะลอน้ าฯ (หมูท่ี่ 5,10) 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

37 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิโครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

38 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการฝึกอบรมอาชีพท าขนม 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

39 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรม 2,250.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปี ้เซ็นเตอร์/2,250.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปี ้เซ็นเตอร์/2,250.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การนวดแผนไทย ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

40 จัดซ้ือวัสดุอปุรกรณ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพท าขนม 4,200.00           ตกลงราคา นายศรายุทธ  รักแม/่4,200.00  บาท นายศรายุทธ  รักแม/่4,200.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

41 จ้างเหมาด าเนนิการก าจัดวัชพืชและต้นไมบ้ริเวณ 12,000.00         ตกลงราคา นายกติติทัต  ค าเงิน/12,000.00  บาท นายกติติทัต  ค าเงิน/12,000.00  บาท  มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ล าเหมอืงหว้ยส้มฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

42 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการใหค้วามรู้แกป่ระชาชน 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ในการปอ้งกนัอคัคีภยัฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

43 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการซ้อมแผนปอ้งกนัและ 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท ศศิศ มเีดีย/300.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

บรรเทาสาธารณภยัฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

44 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง โครงการบา้นท้องถิน่ประชารัฐฯ (ม.10) 7,500.00           ตกลงราคา หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/7,500.00  บาท หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/7,500.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

(นายศรีจันทร์  ธิสงค์) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

45 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง โครงการบา้นท้องถิน่ประชารัฐฯ (ม.10) 7,500.00           ตกลงราคา หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/7,500.00  บาท หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/7,500.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

(นายธิ  ปกุค า) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

46 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการใหค้วามรู้แกป่ระชาชน 5,200.00           ตกลงราคา CR ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี/5,200.00  บาท CR ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี/5,200.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ในการปอ้งกนัอคัคีภยัฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

47 จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000.00       ตกลงราคา นายไพสาร  ขันทะรักษ์/197,500.00  บาท นายไพสาร  ขันทะรักษ์/197,500.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง นายเจริญพงษ ์ กลุหวัง/198,500.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มถุินายน  2560
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พัชรพรกอ่สร้าง/200,00.00 บาท

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

48 จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านกังาน 1,221.00           ตกลงราคา นางธรกรร  บญุสารชัง่/1,221.00  บาท นางธนกรร  บญุสารชัง่/1,221.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

49 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ท าการหมูท่ี่ 4 394,000.00       ตกลงราคา หจก.ทรัพย์สินสมบูรณ์ก่อสร้าง/390,500.00  บาท หจก.ทรัพย์สินสมบูรณ์ก่อสร้าง/390,500.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ/940,000.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หจก.พรหมทะนันท์ก่อสร้าง/391,420.00 บาท

50 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัยูแบบฝาปดิ 312,000.00       ตกลงราคา หจก.บญุวราภรณ์กอ่สร้าง/299,000.00 บาท หจก.บญุวราภรณ์กอ่สร้าง/299,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หมู ่10 ซอย 29/2 หจก.พี เอน็ จี ค้าวัสดุ/300,000.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หจก.เอ.ซี.แมส่รวย/300,500.00 บาท
51 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลัด) 30,210.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/30,210.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/30,210.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

52 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 29,188.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/29,188.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/29,188.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

53 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน 7 ชุมชน 10,500.00         ตกลงราคา นางยุพิน  ยานะ/10,500.00 บาท นางยุพิน  ยานะ/10,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

54 จัดจ้างเปล่ียนสายไฮดรอลิค รถยน๖หมาเลขทะเบยีน 1,112.00           ตกลงราคา ร้านอนิจันทร์เคร่ืองเย็น/1,112.00 บาท ร้านอนิจันทร์เคร่ืองเย็น/1,112.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

81-3187 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

55 จ้างเหมาท าวัสดุอปุกรณ์จัดการเรียนการสอนโครงการ 5,400.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปี ้เซ็นเตอร์/5,400.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปี ้เซ็นเตอร์/5,400.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มถุินายน  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง


