แบบ สขร.1

สรุปผลกำรดำเนินกำรตกลงซื้อ /ตกลงจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2565
เทศบำลตำบลยำงฮอม อำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย
วันที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565
ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 จัดซื้อครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ภายมใต้โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตาบลยางฮอม (สานักปลัด)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
1,390.00

รำคำกลำง
1,390.00

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง ละไมพาณิชย์
เสนอราคา 1,390 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 47/2565
ลว. 3 มีนาคม 2565

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการของสานักปลัดเทศบาล
ตาบลยางฮอม (สานักปลัด)

14,390.00

14,390.00

วิธีเฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส
เสนอราคา 14,390 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 48/2565
ลว. 4 มีนาคม 2565

3 จัดซื้อครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ภายมใต้โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตาบลยางฮอม (สานักปลัด)

14,000.00

14,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ละไมพาณิชย์
เสนอราคา 14,000 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 49/2565
ลว. 21 มีนาคม 2565

4,190.00

4,190.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อป เมติคอล จากัด
เสนอราคา 4,190 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 50/2565
ลว. 21 มีนาคม 2565

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สาหรับโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
(ปิดภาคเรียน) (กองการศีกษา)

20,019.20

20,129.20

วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
เสนอราคา 20,129.20 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2565
ลว. 21 มีนาคม 2565

6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สาหรับโรงเรียนบ้านห้วยสัก
(ปิดภาคเรียน) (กองการศีกษา)

15,514.88

15,514.88

วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
เสนอราคา 15,514.88 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 52/2565
ลว. 21 มีนาคม 2565

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ)

ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สาหรับโรงเรียนพญาพิภักดิ์
(ปิดภาคเรียน) (กองการศีกษา)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
26,525.44

-2รำคำกลำง
26,525.44

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
เสนอราคา 26,525.44 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 53/2565
ลว. 21 มีนาคม 2565

8 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สาหรับโรงเรียนบ้านชมภู
(ปิดภาคเรียน) (กองการศีกษา)

24,773.76

24,773.76

วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
เสนอราคา 24,773.76 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 54/2565
ลว. 21 มีนาคม 2565

9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สาหรับโรงเรียนอนุบาลยางฮอม
(ปิดภาคเรียน) (กองการศีกษา)

20,019.20

20,019.20

วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
เสนอราคา 20,019.20 บบาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 55/2565
ลว. 21 มีนาคม 2565

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สาหรับโรงเรียนทุ่งน้าแพร่ป่าบง
(ปิดภาคเรียน) (กองการศีกษา)

16,265.60

16,265.60

วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
เสนอราคา 16,265.60 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 56/2565
ลว. 21 มีนาคม 2565

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ปิดภาคเรียน) (กองการศีกษา)

35,534.08

35,534.08

วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
เสนอราคา 35,534.08

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 57/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

12 จัดซื้อวัสดุสานักงานกองคลัง

14,420.00

14,420.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ
เสนอราคา 14,420 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 58/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

13 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจาเดือน เมษายน 2565
(กองคลัง)

35,000.00

35,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย
สาขาตาดควัน
เสนอราคา 35,000 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 59/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
14 จ้างเหมาสารวจภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2565 ( เม.ย. - มิ.ย. 65)
(กองคลัง)
15 จ้างเหมาสารวจภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2565 ( เม.ย. - มิ.ย. 65)
(กองคลัง)
16 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเอกสารเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชีและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานภาษี ของศพด.
( เม.ย. - มิ.ย. 65) (กองการศึกษา)
17 จ้างเหมาปฏิบัติงานเขียนแบบ ( เม.ย. - มิ.ย. 65) (กองช่าง)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
24,000.00

-3รำคำกลำง
24,000.00

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด
เสนอราคา 24,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 60/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

24,000.00

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุจิรา สารเงิน
เสนอราคา 24,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 61/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

22,500.00

22,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิกานต์ เสนสุวรรณ์
เสนอราคา 22,500 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 62/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

24,000.00

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากานต์ เครือคา
เสนอราคม 24,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 63/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

18 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งศรีเกิด
( เม.ย. - มิ.ย. 65) (กองช่าง)

24,000.00

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายผดุง ติ๊บบุญศรี
เสนอราคม 24,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 64/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

19 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลสถานีสูบน้าสันตับตอง
( เม.ย. - มิ.ย. 65) (กองช่าง)

24,000.00

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ ปัญจกิจ
เสนอราคม 24,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 65/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

20 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
( เม.ย. - มิ.ย. 65) (กองช่าง)

21,000.00

21,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเหมรินทร์ ธิรางค์
เสนอราคา 21,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 66/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
21 จ้างเหมางานแพทย์ฉุกเฉิน งานรณรงค์ฝึกอบรมจิคสานึกฯลฯ
( เม.ย. - มิ.ย. 65) (กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
22,500.00

22 จ้างเหมาพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาบลยางฮอมและป้องกันเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (เม.ย.-มิ.ย. 65)
(กองสาธารณสุขฯ)
23 จ้างเหมาพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
(เม.ย.-มิ.ย. 65) (กองสาธารณสุขฯ)
24 จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล
ตาบลยางฮอม (เม.ย.-มิ.ย. 65) (กองสาธารณสุขฯ)

24,000.00

-4รำคำกลำง

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณะ อโนราช
เสนอราคา 22,500 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 67/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กนันท์ฑา วงศ์สาร
เสนอราคา 24,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 68/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

22,500.00

22,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จตุพร งดงาม
เสนอราคา 22,500 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 69/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

22,500.00

22,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยพิสิษฐ์ เภารัตนาปกรณ์
เสนอราคา 22,500 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 70/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

25 จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล
ตาบลยางฮอม (เม.ย.-มิ.ย. 65) (กองสาธารณสุขฯ)

22,500.00

22,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายโชค ยศอินทร์
เสนอราคา 22,500 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 71/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

26 จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล
ตาบลยางฮอม (เม.ย.-มิ.ย. 65) (กองสาธารณสุขฯ)

22,500.00

22,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายทัตพงษ์ ยศอินทร์
เสนอราคา 22,500 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 72/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

22,550.00

ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
27 จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล
ตาบลยางฮอม (เม.ย.-มิ.ย. 65) (กองสาธารณสุขฯ)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
22,500.00

28 จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล
ตาบลยางฮอม (เม.ย.-มิ.ย. 65) (กองสาธารณสุขฯ)

24,000.00

29 จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานแผนดาเนินงานประจาปี งานสารวจความพึงพอใจ
และบันทึกข้อมูลสารสนเทศ (เม.ย.-มิ.ย. 65) (สานักปลัด)
30 จ้างเหมาดูแลทาความสะอาดห้องประชุมเทศบาลตาบล
ยางฮอม อาคารกองช่าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ประสานงานผู้สุงอายุ (เม.ย.-มิ.ย. 65) (สานักปลัด)
31 จ้างเหมางานดูแลทาความสะอาดชั้นบนและชั้นล่างของ
อาคารสานักงานใหญ่เทศบาลตาบลยางฮอม (เม.ย.-มิ.ย. 65)
(สานักปลัด)
32 จ้างเหมางานส่งเสริมการเกษตร (เม.ย.-มิ.ย. 65) (สานักปลัด)

33 งานจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและบันทึกข้อมูลงาน
สารสนเทศ (เม.ย.-มิ.ย. 65) (สานักปลัด)

-5รำคำกลำง

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาย สุขคาฟอง
เสนอราคา 22,500 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 73/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสริม สุขคาฟอง
เสนอราคา 22,500 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 74/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

24,000.00

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กุลสตรี จีรัง
เสนอราคา 24,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 75/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

24,000.00

2,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางประนอม สุขแสง
เสนอราคา 24,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 76/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

24,000.00

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาพล อ่วมจ้อย
เสนอราคา 24,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 77/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

24,000.00

24,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจนณรงค์ ขันทพันธ์
เสนอราคา 24,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 78/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

21,000.00

21,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธกร ตาลา
เสนอราคา 21,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 79/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

22,550.00

ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
34 จ้างเหมางานดูแลต้นไม้ สวนหย่อม ของสานักงานเทศบาลตาบล
ยางฮอม ห้องประชุมเทศบาลตาบลยางฮอม ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลยางฮอม บ้านห้วยสักเหนือ
หมู่ที่ 15 และลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย. 65) (สานักปลัด)
35 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดา จานวน 2 เครื่อง
(สานักปลัด)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
21,000.00

-6รำคำกลำง
21,000.00

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพล ช่างฆ้อง
เสนอราคา 21,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 80/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

36,000.00

36,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอสเอสไอที เซ็นเตอร์
เสนอราคา 36,000 บาท

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 81/2565
ลว. 31 มีนาคม 2565

36 ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ถนนสายน้อยธิ บ้านใหม่พัฒนา ม.10
(กองคลัง)

422,000.00

422,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเทิงศิริวัฒน์
เสนอราคา 422,000 บาท

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 09/2565
ลว. 7 มีนาคม 2565

37 ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งถนนสายห้วยซาววา ม.12
(กองคลัง)

465,000.00

465,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเทิงศิริวัฒน์
เสนอราคา 465,000 บาท

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 10/2565
ลว. 7 มีนาคม 2565

38 ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.38-012
สายห้วยหมาไน - ห้วยยางฮอม ม.8 (กองคลัง)

405,000.00

405,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พรยมลก่อสร้าง
เสนอราคา 405,000 บาท

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 11/2565
ลว. 18 มีนาคม 2565

39 ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้าเซาะถนน ม.4
(กองคลัง)

367,000.00

367,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ปกรณ์คอนสตรัคชั่น สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 12/2565
ลว. 23 มีนาคม 2565

ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
40 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมถวายราชสักการะและกล่าว
ถวายสดุดี ในวันท่องถิ่นไทย 2565 (กองการศึกษา)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
1,000.00

41 จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ตามโครงการนิทรรศการ
ศพด.ตาบลยางฮอม ประจาปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา)
42 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการตามโครงการนิทรรศการ
วิชาการ ศพด. ตาบลยางฮอม 2565 (กองการศึกษา)
43 จ้างทาป้ายไวนิล ตามโครงการนิท่รรศการวิชาการ ศพด.
ตาบลยางฮอม 2565 (กองการศึกษา)

-7รำคำกลำง
1,000.00

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง ชาลิสาฟลาวเวอร์

1,521.00

1,521.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ

ลว. 23 มีนาคม 2565

552.00

552.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ

ลว. 23 มีนาคม 2565

9,032.00

90,320.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ

ลว. 23 มีนาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ลว. 16 มีนาคม 2565

