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

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,600.00           ตกลงราคา นางอนงค์  บวัแพ/3,600.00 บาท นางอนงค์  บวัแพ/3,600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าของที่ระลึกของช าร่วย ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

3 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน(ส านกัปลัด) 14,000.00         ตกลงราคา อดุมทรัพย์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย/ อดุมทรัพย์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย/ มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

14,000.00 บาท 14,000.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

4 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับจัดอบรมโครงการ 2,100.00           ตกลงราคา นางสาวอาภาภรณ์  มบีญุ/2,100.00 บาท นางสาวอาภาภรณ์  มบีญุ/2,100.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ฝึกอบรมอาชีพการท าของที่ระลึกของช าร่วย ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

5 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การท าของที่ระลึกของช าร่วย ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านกัปลัด) 780.00             ตกลงราคา นายชวลิต   มณีุค า/780.00 บาท นายชวลิต  มณีุค า/780.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

7 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (สาธารณสุขฯ) 3,430.00           ตกลงราคา บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/3,430.00 บาท บ.เทพวัลย์กรุ๊ป(1995) จ ากดั/3,430.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

8 จัดซ่ือวัสดุกอ่สร้าง โครงการบา้นท้องถิน่ประชารัฐฯ 15,000.00         ตกลงราคา หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/15,000.00 บาท หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/15,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

9 จัดซ่ือยางรถยนต์(ยางหลัง) หมายเลขทะเบยีน บม-1477 7,100.00           ตกลงราคา แมส่รวยยางยนต์/7,100.00 บาท แมส่รวยยางยนต์/7,100.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

10 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 650.00             ตกลงราคา นายสมชาย  ทิพเนตร์/650.00 บาท นายสมชาย   ทิพเนตร์/650.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 81-3187 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 66,712.42         ตกลงราคา บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/66,712.42 บาท บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/66,712.42 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

12 จัดซ้ือยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน บจ-6141 4,000.00           ตกลงราคา แมส่รวยยางยนต์/4,000.00 บาท แมส่รวยยางยนต์/4,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   กุมภาพันธ์  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

13 จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านกังาน 903.00             ตกลงราคา นางกมลทิพย์   บญุสาร/903.00 บาท นางกกมลทิพย์   บญุสาร/903.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

14 จัดซ้ือเกา้อีพ้ลาสติกสีทอง (คละสี) 7,500.00           ตกลงราคา บ.พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ จ ากัด/7,500.00 บาท บ.พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ จ ากัด/7,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

15 จ้างเหมาขนส่งขยะมลูฝอยไปก าจัดในสถานที่เอกชน 100,074.75       สอบราคา หจก.ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/100,074.75 บาท หจก. ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/100,074.75 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

16 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู ่5 272,000.00       สอบราคา หจก.เชียงรายภคูาวศิวกรรม/271,000.00 บาท หจก.เชียงรายภคูาวศิวกรรม/271,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

17 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลัด) 25,389.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/25,389.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/25,389.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

18 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลัด) 1,360.00           ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/1,360.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/1,360.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

19 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 8,740.00           ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/8,740.00 บาท สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/8,740.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

20 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 996.30             ตกลงราคา หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/996.30 บาท หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/996.30 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

21 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 300.00             ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หมูบ่า้นแบง่ปนั หมู ่6 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

22 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 6,088.00           ตกลงราคา น.ส.อาภาภรณ์  มบีญุ/6,088.00 บาท น.ส.อาภาภรณ์   มบีญุ/6,008.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

23 จัดซ้ือวสัดุส านกังาน 1,917.00           ตกลงราคา น.ส.อาภาภรณ์  มบีญุ/1,917.00 บาท น.ส.อาภาภรณ์  มบีญุ/1,917.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

24 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ตามโครงการอนัเนือ่งมาจาก 6,500.00           ตกลงราคา ร้านแสงสุรีย์การเกษตร/6,500.00 บาท ร้านแสงสุรีย์การเกษตร/6,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

พระราชด าริ หมูบ่า้นแบง่ปนั หมู ่6 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   กุมภาพันธ์  2560



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

25 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยต์ หมายเลขทะเบยีน ขยฉ-179 650.00             ตกลงราคา นายสราวุธ  สิทธิประเสริฐ/650.00 บาท นายสราวุธ  สิทธิประเสริฐ/650.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

26 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไฟกะพริบพลังงาน 76,800.00         ตกลงราคา ต้นข้าว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/76,800.00 บาท ต้นข้าว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/76,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

แสงอาทิตย์ฯ) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

27 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 8,898.00           ตกลงราคา บ.เชียงราย โมเดิร์น ดรัก จ ากดั/9,898.00 บาท บ.เชียงราย โมเดิร์น ดรัก จ ากดั/9,898.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

28 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (แอสพัสท์ติก) 13,200.00         ตกลงราคา ร้านเวียงชัยค้าวัสดุ/13,200.00 บาท ร้านเวียงชัยค้าวัสดุ/13,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

29 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 17,000.00         ตกลงราคา นางประนอม  ศรีแกว้/17,000.00 บาท นางประนอม  ศรีแกว้/17,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

30 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15,300.00         ตกลงราคา นางประนอม  ศรีแกว้/15,300.00 บาท นางประนอม  ศรีแกว้/15,300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหมห่า่งไกลยาเสพติด ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

31 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

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

34 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (โรงเรียน) 7,000.00           ตกลงราคา นางสาวนติยา  ชัยมงคล/7,000.00 บาท นางสาวนติยา  ชัยมงคล/7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

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

ขยะมลูฝอยส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาลและลานพักขยะ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

36 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 8,400.00           ตกลงราคา นางค าตุ้ย  ศักด์ิใหญ่/8,400.00 บาท นางค าตุ้ย  ศักด์ิใหญ่/8,400.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการอบรมใหค้วามรู้การส ารวจฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด
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ที่ รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา

37 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

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   กุมภาพันธ์  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง


