แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
(ชื่อหน่วยงำน) ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 19 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 (1)
ลำดับที่

(2)
1
2

3

4
5
6
7
8

9

10
11

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)
จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์ไฟฟ้าตรวจ
การณ์อัจฉริยะ โล่ 06378
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตู้ของทางราชการ
หมายเลขทะเบียนโล่ 01307 ตม.จว.
เชียงราย
จ้างเหมาเดินสายเชื่อมระบบ PIBICS จาก
งานต้องห้ามฯ มาห้องสืบสวนปราบปราม
ตม.จว.เชียงราย
จ้างเหมาเดินสายเพิ่มจุดติดตั้งระบบ BIO
งานบริการคนต่างด้าว ตม.จว.เชียงราย

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จากัด/
4,941.46
บจ.โตโยต้าเชียงราย/3,760.68

ตกลงราคา

ลขที่ 26/2564 ลงวันที 1 ก.พ.64

ตกลงราคา

เลขที่ 27/2564 ลงวันที่ 1 ก.พ.64

เลขที่ 28/2564 ลงวันที่ 3 ก.พ.64

8,941.46

4,941.46

วิธีเฉพาะเจาะจง

3,760.68

3,760.68

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จากัด/
4,941.46
บจ.โตโยต้าเชียงราย/3,760.68

4,708.00

4,708.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ.เอแอนด์เอส เอ็นจิเนียริง่ /4,708

บจ.เอแอนด์เอส เอ็นจิเนียริง่ /4,708

ตกลงราคา

2,086.50

2,086.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ.เอแอนด์เอส เอ็นจิเนียริง่ /
2,086.50

บจ.เอแอนด์เอส เอ็นจิเนียริง่ /2,086.50

ตกลงราคา

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ.วิทวัสการค้า/14,918

บจ.วิทวัสการค้า/14,918

ตกลงราคา

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจรวย พันธุ์แก้ว/15,000

นายจรวย พันธุ์แก้ว/15,000

ตกลงราคา

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 9
รายการ
จ้างเหมารถยนต์ตู้ไม่ประจาทางส่งผู้ต้อง
กัก รอบ 10 ก.พ.64
จัดทาตรายางเพื่อการจัดเก็บอัตลักษณ์
บุคคล (BIO) ตม.จว.เชียงราย
จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์ไฟฟ้า
หมายเลขทะเบียนโล่ 06408 ตม.จว.
เชียงราย
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัต
ลักษณ์บุคคล (BIO) ตม.จว.เชียงราย

15,000.00

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัต
ลักษณ์บุคคล ตม.จว.เชียงราย

1,500.00

จ้างเหมารถยนต์ตู้ไม่ประจาทางส่งผู้ต้อง
กัก รอบ 17 ก.พ.64

15,000.00

15,000

15,000.00
15,000.00

เลขที่ 29/2564 ลงวันที่ 8 ก.พ.64

960.00

960.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านหนึ่งสติ๊กเกอร์/960

ร้านหนึ่งสติ๊กเกอร์/960

ตกลงราคา

5,248.89

5,248.89

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จากัด/
5,248.89

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จากัด/
5,248.89

ตกลงราคา

บจ.คลาสสิฟายด์ ซัพพลาย/700

บจ.คลาสสิฟายด์ ซัพพลาย/700

ตกลงราคา

700.00

700.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 8 ก.พ.64
เลขที่ 30/2564 ลงวันที่ 9 ก.พ.64
เลขที่ 31/2564 ลงวันที่ 9 ก.พ.64

เลขที่ 32/2564 ลงวันที่ 11 ก.พ.64

เลขที่ 33/2564 ลงวันที่ 11 ก.พ.64
1,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจ.คลาสสิฟายด์ ซัพพลาย/1,500

บจ.คลาสสิฟายด์ ซัพพลาย/1,500

ตกลงราคา
เลขที่ 34/2564 ลงวันที่ 15 ก.พ.64

15,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจรวย พันธุ์แก้ว/15,000

นายจรวย พันธุ์แก้ว/15,000

ตกลงราคา

เลขที่ 35/2564 ลงวันที่ 17 ก.พ.64

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564
(ชื่อหน่วยงำน) ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเชียงรำย
วันที่ 19 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 (1)
ลำดับที่

11

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง เดือน มี.ค.64

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

62,500.00

62,500.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หจก.ปิยะพรเจริญกิจ/62,500

หจก.ปิยะพรเจริญกิจ/62,500

ตกลงราคา

เลขที่ 8/2564 ลงวันที่ 23 ก.พ.64

