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

1 จัดจ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบยีน นข-2679 1,150.00           ตกลงราคา ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/1,150.00 บาท ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/1,150.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

2 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างโครงการบา้นท้องถิน่ประชารัฐฯ (ม.4) 14,998.00         ตกลงราคา หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/14,998.00 บาท หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/14,998.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

3 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน บม 1477 53,050.00         ตกลงราคา ร้านแมข่ะจานยางยนจต์/53,050.00 บาท ร้านแมข่ะจานยางยนต์/53,050.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

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 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

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

8 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (โรงเรียน) 3,347.00           ตกลงราคา นางสาวนติยา  ชัยมงคล/3,347.00 บาท นางสาวนติยา  ชัยมงคล/3,347.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

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

ขยะมูลฝอยส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาลและลานพักขยะ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

10 จ้างเหมาท าอาหารเย็นและเคร่ืองด่ืม โครงการแข่งขันกฬีา 18,000.00         ตกลงราคา นางบวัรอง  สนัน่/18,000.00 บาท นางบวัรอง  สนัน่/18,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เจดีย์หลวงคัพ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

11 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี่ 4 (จุดที1่) 284,000.00        สอบราคา หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม/283,000.00 บาท หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม/283,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   เมษายน  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

12 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี่ 4 (จุดที2่) 284,000.00        สอบราคา หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม/271,000.00 บาท หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม/271,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

13 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี่ 7 284,000.00        สอบราคา หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม/271,000.00 บาท หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม/271,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

14 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 56,178.88         ตกลงราคา บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/56,178.88 บาท บ.เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 56,178.88 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

15 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารพร้อมหมกึและการซ่อมแซมฯ 15,000.00         ตกลงราคา ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย/15,000.00 บาท ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย/15,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ประจ าเดือน ม.ค. - ม.ีค. 60 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

16 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารพร้อมหมกึและการซ่อมแซมฯ 16,500.00         ตกลงราคา หจก.ส.การพิมพ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี/ หจก.ส.การพิมพ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี/ มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ประจ าเดือน ม.ค. - ม.ีค. 60 16,500.00 บาท 16,500.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

17 จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทาง หมู ่5 ซอย 22 82,000.00         ตกลงราคา หจก.บญุวราภรณ์กอ่สร้าง/80,000.00 บาท หจก.บญุวราภรณ์ กอ่สร้าง/80,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หจก.เอ.ซี.แมส่รวย/81,000.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

เจริญพงษ ์ กลุหวัง/80,500.00 บาท

18 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 233,000.00        ตกลงราคา หจก.บญุวราภรณ์ กอ่สร้าง/230,000.00 บาท หจก.บญุวราภรณ์ กอ่สร้าง/230,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

แบบรางเปดิ หมู่ 5 ซอย 32 หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/249,900.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

เจริญพงษ ์ กลุหวัง/248,900.00 บาท

19 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน (ชุดพานขอขมาเย็บมอืชุดเล็ก) 1,990.00           ตกลงราคา นางสาวพชัน ี จงวนาพทิกัษก์ลุ/1,990.00 บาทนางสาวพชัน ี จงวนาพทิกัษก์ลุ/1,990.00 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

20 จัดซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 1,223.80           ตกลงราคา หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/1,223.80 บาท หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/1,223.80 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

21 จัดซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 6,452.00           ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/6,452.00 บาทสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/6,452.00 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

22 จัดซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ส านกัปลัด) 35,566.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/35,566.00 บาทสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด/35,566.00 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   เมษายน  2560



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

23 จัดจ้างเหมาสูบส่ิงปฏกิลู (สูบส้วม) 5,000.00           ตกลงราคา นางยุพิณ  ค าตา/5,000.00 บาท นางยุพิณ  ค าตา/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

24 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 625.00              ตกลงราคา นางวรกานต์  วุฒิลักษ/์625.00 บาท นางวรกานต์  วุฒิลักษ/์625.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

25 จัดจ้างท าตรายาง 1,040.00           ตกลงราคา ร้านจ านงค์การช่างเชียงราย/1,040.00 บาท ร้านจ านงค์การช่างเชียงราย/1,040.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

26 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 81-3187 17,330.00         ตกลงราคา นายยุทธพงษ ์ โหใ้จอารย์/17,330.00 บาท นายยุทธพงษ ์ โหใ้จอารย์/17,330.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

27 จ้างเหมาโครงการปกูระเบือ้งอาคาร อสม. หมูท่ี่ 5 30,000.00         ตกลงราคา นายสุขค า  เขือ่นแกว้/22,400.00 บาท นายสุขค า  เขือ่นแกว้/22,400.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

28 จัดซ้ือของที่ระลึก (ชุดด าหวั) โครงการจัดงานปา๋เวณี 30,000.00         ตกลงราคา นายศรายุทธ  รักแม/่30,000.00 บาท นายศรายุทธ  รักแม/่30,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปีใ๋หมเ่มือง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

29 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานปา๋เวณี 12,000.00         ตกลงราคา นายพิเชษฐ์  สิทธิมาต/12,000.00 บาท นายพเิชษฐ์  สิทธิมาต/12,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปีใ๋หมเ่มือง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

30 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างถนน คสล.จากบา้นร้องหมอหงส์ 299,000.00        ตกลงราคา หจก.เอ.ซี.แมส่รวย/297,500.00 บาท นายเจริญพงษ ์ กลุหวัง/296,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ไปสุสานบา้นร้องหมอหงส์ หมู ่6 หว้ยส้มเจริญกจิ/297,000.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

นายเจริญพงษ ์ กลุหวัง/296,000.00 บาท

31 จัดซ้ือสังฆทาน โครงการจัดงานปา๋เวณี ปีใ๋หมเ่มอืง 2,200.00           ตกลงราคา นางแพรว  โกสุโธ/2,200.00 บาท นางแพรว  โกสุโธ/2,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

32 จัดท าโล่ผู้ชนะการประกวด โครงการจัดงานปา๋เวณี 2,100.00           ตกลงราคา นางสาวอาภาภรณ์  มบีญุ/2,100.00 บาท นางสาวอาภาภรณ์  มบีญุ/2,100.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปีใ๋หมเ่มือง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

33 จัดซ้ือคุภณัฑ์การเกษตร (มเิตอร์ชนดิจมน้ า) 208,200.00        ตกลงราคา หจก.โซล่าร์เซลล์ เชียงราย/208,200.00 บาท หจก.โซล่าร์เซลล์ เชียงราย/208,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   เมษายน  2560

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



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

34 จ้างเหมาท าอาหารรับรองผู้มาร่วมงาน โครงการจัดงาน 44,000.00         ตกลงราคา นางค าตุ้ย  ศักด์ิใหญ่/44,000.00 บาท นางค าตุ้ย  ศักด์ิใหญ่/44,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปา๋เวณี ปีใ๋หมเ่มือง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

35 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง โครงการจัดงานปา๋เวณี 5,500.00           ตกลงราคา นายสมเดช  แปงยาแกว้/5,500.00 บาท นายสมเดช  แปงยาแกว้/5,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปใ่หมเ่มือง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

36 จ้างเหมาท าความสะอาด โครงการจัดงานปา๋เวณี 3,000.00           ตกลงราคา นางอ าไพ  ค าวัง/3,000.00 บาท นางอ าไพ  ค าวัง/3,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปีใ๋หมเ่มือง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

37 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพันธ์ โครงการระบบ 1,800.00           ตกลงราคา ต้นข้าว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/1,800.00 บาท ต้นข้าว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/1,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การแพทย์ฉุกเฉินฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

38 จ้างเหมาขนส่งขยะมลูฝอยไปก าจัดในสถานที่เอกชน 93,151.50         สอบราคา หจก.ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/93,151.50 บาท หจก. ก ทรัพย์อไุร ขนส่ง/93,151.50 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

39 จัดจ้างซ่อมรถส่ีประตู หมายเลขทะเบยีน กจ-1283 5,390.00           ตกลงราคา นายชัชวาลย์  ตาศรีลา/5,390.00 บาท นายชัชวาลย์  ตาศรีลา/5,390.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

40 จ้างเหมาโครงการเจาะบอ่บาดาล หมู ่8 300,000.00        สอบราคา หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม/299,000.00 บาท หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม/299,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

41 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมกึ) 11,650.00         ตกลงราคา นายวีรเดช  เดชคุณมาก/11,650.00 บาท นายวีรเดช  เดชคุณมาก/11,650.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

42 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิน่ 4 ปี 10,000.00         ตกลงราคา นายวีรเดช   เดชคุณมาก/10,000.00 บาท นายวีรเดช  เดชคุณมาก/10,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

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

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง

แบบ สขร.1
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