แบบ สขร.1

สรุปผลกำรดำเนินกำรตกลงซื้อ/ตกลงจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2565
เทศบำลตำบลยำงฮอม อำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย
วันที่ 1 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

2 จัดซื้อแบตเตอรีรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว9425 เชียงราย
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สานักปลัด)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
26,700.00

2,950.00

14,114.00

4 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 (กองคลัง)

35,000.00

5 จ้างเหมาทาสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมออกแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลยางฮอมประจาปี 2564
จานวน 2,600 ชุด (สานักปลัด)
6 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสานักปลัดเทศบาล
ตาบลยางฮอม ( สานักปลัด)

57,200.00

18,850.00

รำคำกลำง
26,700.00

2,950.00

14,114.00

35,000.00

57,200.00

18,850.00

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส
เสนอราคา 26,700 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

วิธีเฉพาะเจาะจง ศุภกฤตยนต์ 94
เสนอราคา 2,950 บาท

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 27/2565

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ
เสนอราคา 14,114 บาท

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 28/2565

วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย
สาขาตาดควัน
เสนอราคา 35,000 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพ์ แอนด์ อาร์ต การพิมพ์
เสนอราคา 57,200 บาท

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 29/2565

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
เสนอราคา 18,850 บาท

หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 26/2565
ลว. 20 มกราคม 2565

ลว. 26 มกราคม 2565

ลว. 28 มกราคม 2565

ลว. 31 มกราคม 2565
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 47/2565
ลว. 18 มกราคม 2565
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 48/2565
ลว. 18 มกราคม 2565

ลำดับ
ที่
7 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบารุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ
มาสด้า หมายเลขทะเบียน กจ 1773 เชียงราย
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 (สานักปลัด)
8 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน 1 กธ 9602 เชียงราย (กองช่าง)
9 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
กร 2341 เชียงราย (กองคลัง)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
22,109.41

3,650.00

909.50

10 ปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังงสานักงานเทศบาลตาบล
ยางฮอม (กองคลัง)

241,000.00

11 ก่อสร้างรางส่งน้า คสล. ม.11 (กองคลัง)

475,500.00

12 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยน้าแพร่ หมู่ 4
(กองคลัง)

399,500.00

13 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ 6 (กองคลัง)

219,500.00

-2รำคำกลำง
22,109.41

3,650.00

909.50

241,000.00

475,500.00

399,500.00

219,500.00

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.มาสด้าสินธานี
เสนอราคา 22,109.41 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง
เสนอราคา 3,650 บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 50/2565

วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าเชียงราย
เสนอราคา 909.50 บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 51/2565

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเทิงศิริวัฒน์
เสนอราคา 241,000 บาท

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 05/2565

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเทิงศิริวัฒน์
เสนอราคา 475,500 บาท

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 06/2565

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็นที คอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 399,500 บาท

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 07/2565

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สกุลไชยมงคลก่อสร้าง
เสนอราคา 219,500 บาท

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 08/2565

หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 49/2565
ลว. 19 มกราคม 2565

ลว. 28 มกราคม 2565

ลว. 28 มกราคม 2565

ลว. 24 มกราคม 2565

ลว. 26 มกราคม 2565

ลว. 28 มกราคม 2565

ลว. 31 มกราคม 2565

