แบบ สขร.1

สรุปผลกำรดำเนินกำรตกลงซื้อ /ตกลงจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2565
เทศบำลตำบลยำงฮอม อำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย
วันที่ 2 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565
ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน เพื่อใช้ในงำนของสำนักปลัดเทศบำลตำบล
ยำงฮอม จำนวน 33 รำยกำร (สำนักปลัด)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
34,060.00

รำคำกลำง
34,060.00

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนังสือ
เสนอรำคำ 34,060 บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 60/2565
ลว. 4 เมษำยน 2565

2 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (ชุด PPE)
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

6,600.00

6,600.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นครเทิงเภสัช
เสนอรำคำ 6,600 บำท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 61/2565
ลว. 5 เมษำยน 2565

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง(กระเบื้องมุงหลังคำ ศพด.)
(กองช่ำง)

4,420.00

4,420.00

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.วรศิลป์วัสดุ
เสนอรำคำ 4,420 บำท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 62/2565
ลว. 11 เมษำยน 2565

4 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สำนักปลัด)

4,007.00

4,007.00

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนังสือ
เสนอรำคำ 4,007 บำท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 63/2565
ลว. 20 เมษำยน 2565

5 จัดซื้อของที่ระลึก โครงกำรพัฒนำอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง (สำนักปลัด)

1,250.00

1,250.00

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สวนหนังสือ
เสนอรำคำ 1,250 บำท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 64/2565
ลว. 22 เมษำยน 2565

35,000.00

35,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพญำเม็งรำย
สำขำตำดควัน
เสนอรำคำ 35,000 บำท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 65/2565
ลว. 29 เมษำยน 2565

6 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภำคม 2565
(กองคลัง)

ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
7 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถจักรยำนยนต์ส่วนกลำง
หมำยเลขทะเบียน คฉค 418 เชียงรำย (กองช่ำง)
8 จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กร 2341
เชียงรำย (กองคลัง)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
4,270.00

รำคำกลำง
4,270.00

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.กรีนวิง มำร์เก็ตติ้ง
เสนอรำคำ 4,270 บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 82/2565
ลว. 4 เมษำยน 2565

วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำเชียงรำย
เสนอรำคำ 1,166.30 บำท

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 83/2565
ลว. 11 เมษำยน 2565

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เอ็น เจ เซอร์วิส เจซีบี
เสนอรำคำ 149,949.80 บำท

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 84/2565
ลว. 11 เมษำยน 2565

1,166.30

1,166.30

149,949.80

149,949.80

10 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจำทำง โครงกำรพัฒนำอำชีพ ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักปลัด)

6,500.00

6,500.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวัชรินทร์ อินทรีย์
เสนอรำคำ 6,500 บสำท

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 85/2565
ลว. 25 เมษำยน 2565

11 จ้ำงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมำยเลขครุภัณฑ์ 601-63-0079
(กองคลัง)

725.00

725.00

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอรคำ 725 บำท

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 86/2565
ลว. 25 เมษำยน 2565

12 จ้ำงทำป้ำยประชำสัมพันธ์มำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

1,440.00

1,440.00

วิธีเฉพำะเจำะจง สล่ำอ้วน
เสนอรำคำ 1,440 บำท

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 87/2565
ลว. 25 เมษำยน 2565

13 จ้ำงตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลำง ยี่ห้อ มำสด้ำ
หมำยเลขทะเบียน กจ 1773 เชียงรำย (สำนักปลัด)

3,132.96

3,132.96

วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.มำสด้ำสินธำนี

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 88/2565
ลว. 25 เมษำยน 2565

9 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรักษำรถแทรกเตอร์ (รถตักหน้ำขุดหลัง)
หมำยเลขทะเบียน ตค 718 เชียงรำย (กองช่ำง)

ลำดับ
งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
14 จ้ำงเหมำจัดพิมพ์เอกสำรเกี่ยวกับงำนสังคมสงเครำะห์ งำนจ่ำย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และบันทึกข้อมูลงำนสำรสนเทศ
(สำนักปลัด)
15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน (เครื่องทำน้ำร้อน) (กองช่ำง)

16 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จำนวน 1 เครื่อง (กองกำรศึกษำ)
17 ก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง ลำห้วยแดนเมือง บ้ำนงำมเมือง หมู่ 11
(กองคลัง)
18 จ้ำงทำป้ำยไวนิลตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุกำรจรำจร
ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ (สำนักปลัด)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
14,000.00

-3รำคำกลำง
14,000.00

วิธีซื้อ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
ที่ซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุชำดำ ธนะเรือง
เสนอรำคำ 14,000 บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือใบสั่งซือ้ สั่งจ้ำงซือ้
ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 89/2565
ลว. 29 เมษำยน 2565

7,250.00

7,250.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สหธำนีมำร์เก็ตติ้ง
เสนอรำคำ 7,250 บำท

สัญญำซื้อ-ขำย เลขที่ 01/2565
ลว. 4 เมษำยน 2565

21,000.00

21,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
เสนอรำคำ 21,000 บำท

สัญญำซื้อ-ขำย เลขที่ 02/2565
ลว. 25 เมษำยน 2565

245,000.00

245,000.00

4,380.00

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์ปกรณ์คอนสตรัคชั่น สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง เลขที่ 13/2565
เสนอรำคำ 245,000 บำท
ลว. 5 เมษำยน 2565

4,380.00 จัดจ้ำงตำมหนังสือ ร้ำนสล่ำอ้วน
ด่วนที่สุดที่กค(กวจ) เสนอรำคำ 4,380 บำท
0405.2/ว.119

ลว. 7 เมษำยน 2565

