
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จ้างส ารวจหมาแมว 2,445.00          2,445.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา อินต๊ะเลย 2,445.00                     ราคาต  าสุด 3/4/2562
2 จ้างท าปา้ยจิตอาสา 1,440.00          1,440.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิคฟรายด์ 1,440.00                     ราคาต  าสุด 3/4/2562
3 จ้างซ่อมรถ 2 คัน 7,300.00          7,300.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรยา  ศรีธาราธิคุณ 7,300.00                     ราคาต  าสุด 4/4/2562
4 จ้างท าปา้ย 1,000.00          1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพรีะพนัธ์ ศรีอ้าย 1,000.00                     ราคาต  าสุด 5/4/2562
5 จ้างท าอาหารประชุมสภาฯ 2,200.00          2,200.00        เฉพาะเจาะจง นางทศัทรวง แสนอุดม 2,200.00                     ราคาต  าสุด 5/4/2562
6 จ้างซ่อมรถ บมม 876 3,070.00          3,070.00        เฉพาะเจาะจง นางสกุลทยั สุวรรณฑา 3,070.00                     ราคาต  าสุด 5/4/2562
7 ปา้ยโครงการสัตว์ปลอดโรค 360.00            360.00           เฉพาะเจาะจง นายวิศรุธ สิทธิวงค์ 360.00                        ราคาต  าสุด 5/4/2562
8 น  าดื มเดือนเมษายน 62 1,416.00          1,416.00        เฉพาะเจาะจง นางคนึงนิจ ปนัติบญุ 1,416.00                     ราคาต  าสุด 10/4/2562
9 วัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 6,030.00          6,030.00        เฉพาะเจาะจง นายชาญศักด์ิ  ไชยสถิตวานิช 6,030.00                     ราคาต  าสุด 10/4/2562

10 วัคซีนและอุปกรณ์ในการจัดวัคซีน 24,450.00       24,450.00      เฉพาะเจาะจง นางศิราภรณ์ สุขใจ 24,450.00                   ราคาต  าสุด 10/4/2562
11 ซ่อมแซมคอมฯ 416-57-0067 2,200.00          2,200.00        เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์เมธาฤทษ์ 2,200.00                     ราคาต  าสุด 10/4/2562
12 จ้างท าตรายาง 7 รายการ 1,000.00          1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิศรุธ สิทธิวงค์ 1,000.00                     ราคาต  าสุด 10/4/2562
13 ค้าวัสดุ เครื องเขียน 3,000.00          3,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เฟร์ิสเครื องเขียนแอนด์ ก๊อปปี้ปริ น 3,000.00                     ราคาต  าสุด 17/4/2562
14 จ้างท าอาหารประชุมสภาฯ 2,100.00          2,100.00        เฉพาะเจาะจง นางทศัทรวง แสนอุดม 2,100.00                     ราคาต  าสุด 18/4/2562
15 หน้ากากอนามัย 22,700.00       22,700.00      เฉพาะเจาะจง เชียงรายกิจการรุ่งเรือง 22,700.00                   ราคาต  าสุด 22/4/2562
16 หน้ากากอนามัย 3,400.00          3,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ ไปร แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,400.00                     ราคาต  าสุด 22/4/2562
17 วัสดุอุปกรณ์(ไฟปา่) 1,650.00          1,650.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เฟร์ิสเครื องเขียนแอนด์ ก๊อปปี้ปริ น 1,650.00                     ราคาต  าสุด 22/4/2562
18 น  าดื ม+น  าแข็ง 10,305.00       10,305.00      เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งมีพาณิชย์ 10,305.00                   ราคาต  าสุด 22/4/2562
19 น  ามันเชื อเพลิง ดับไฟบอ่ขยะ 74,028.80       74,028.80      เฉพาะเจาะจง บ.นครพาทรัพย์ เจริญ จ ากัด 74,028.80                   ราคาต  าสุด 22/4/2562
20 จ้างถ่ายเอกสาร 3,000.00          3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรัชพล 3,000.00                     ราคาต  าสุด 22/4/2562
21 จ้างท าปา้ย 576.00            576.00           เฉพาะเจาะจง คลาสสิกฟายด์ 576.00                        ราคาต  าสุด 22/4/2562
22 ซ่อมแซมเครื องพมิพค์อมพวิเตอร์ 400.00            400.00           เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ เมธาฤกษ์ 400.00                        ราคาต  าสุด 22/4/2562
23 จ้างรถแมคโคร 52,800.00       52,800.00      เฉพาะเจาะจง นายสายัญ พานแก้ว 52,800.00                   ราคาต  าสุด 22/4/2562
24 จ้างท าปา้ยดับไฟบอ่ขยะ 2,202.00          2,202.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์ เชียงของ 2,202.00                     ราคาต  าสุด 22/4/2562
25 วัสดุคอม กองคลัง 3,200.00          3,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคริส แคช คอม 3,200.00                     ราคาต  าสุด 24/4/2562
26 จ้างเหมาท าอาหารลัคกี  100 กล่อง 4,000.00          4,000.00        เฉพาะเจาะจง นางพชัรา เทพกัณฑ์ 4,000.00                     ราคาต  าสุด 24/4/2562
27 จ้างเหมาท าอาหารริมโขง 60 กล่อง 2,400.00          2,400.00        เฉพาะเจาะจง นางแสงหล้า ข่ายแก้ว 2,400.00                     ราคาต  าสุด 24/4/2562
28 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร พ.ค.2562 5,400.00          5,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพมิพอ์ินฟอร์เมชั นเทคโนโลยี 3,500.00                     ราคาต  าสุด 30/4/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562
เทศบาลต าบลเวียง  อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่  1  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2562 (1)


