แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 5 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดั
วงเงินที่จะ
วิธซี ื้อหรือ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง
บที่
ซื้อหรือจ้ำง
จ้ำง
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ใช้สาหรับศูนย์
1 กีฬาและนันทนาการ
เทศบาลตาบลชีลอง
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ประจาศูนย์พัฒนา
2
เด็กเล็กหนองบัวขาว
จัดซื้อน้าหวานพร้อม
ขนมเด็กที่เข้าร่วม
3 กิจกรรมตามโครงการ
จัดงานสัดาห์วันเด็ก
แห่งชาติ ปราปี 2562
จัดซื้อของขวัญของ
รางวัล เด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ
4
จัดงานสัปดาห์วันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2562

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือกำรจ้ำง

58,800

58,800

เฉพาะเจาะจ ร้านสุริยันเ์ ทคนิค 58,800.- ร้านสุริยันต์เทคนิค
ง
บาท
58,800.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

45/2562 ลว.7ม.ค.62

6,101

6,101

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้าน COM&CROSS
6,101.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

46/2562 ลว.8ม.ค.62

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้าน COM&CROSS
6,000.-บาท

ร้าน COM&CROSS
6,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

47/2562 ลว. 8 ม.ค. 62

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้าน COM&CROSS
5,000.-บาท

ร้าน COM&CROSS
5,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

49/2562 ลว.8 ม.ค. 62

ร้าน COM&CROSS
6,101.-บาท

จัดซื้อ/วัสดุปกรณ์ ตาม
โครงการจัดงานสัปดาห์
5 วันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2562

3,519

3,519

เฉพาะเจาะจ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
ง
(ล๊อกแมน2) 3,519.-บาท (ล๊อกแมน2) 3,519.-บาท
โดยตรง

50/2562 ลว.9 ม.ค.62

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(หมึกเครื่องถ่าย
6 เอกสาร) ประจากองช่าง

3,600

3,600

เฉพาะเจาะจ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ เป็นผู้จาหน่าย
ง
เซอร์วิส 3,600.-บาท
เซอร์วิส 3,600.-บาท
โดยตรง

51/2562 ลว.14 ม.ค. 62

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
7 ประจากองช่าง

1,160

1,160

เฉพาะเจาะจ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ เป็นผู้จาหน่าย
ง
เซอร์วิส 1,160.-บาท
เซอร์วิส 1,1600.-บาท
โดยตรง

52/2562 ลว.14 ม.ค.62

4,180

4,180

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เฉพาะเจาะจ บริษัท ชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย
เซอร์วิส จากัด 4,180.ง
เซอร์วิส จากัด 4,180.-บาท
โดยตรง
บาท

53/2562 ลว.21ม.ค.62

1,350

1,350

เฉพาะเจาะจ
ง

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

54/2562 ลว.22ม.ค.62

4,180

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เฉพาะเจาะจ บริษัท ชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย
เซอร์วิส จากัด 4,180.ง
เซอร์วิส จากัด 4,180.-บาท
โดยตรง
บาท

55/2562 ลว.22ม.ค.62

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
8 หมายเลขทะเบียน
480-60-027
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
9 ครัว ประจาสานักปลัด
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
(ฆมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
10
480-59-023,480-59025,480-60-029

4,180

ร้าน COM&CROSS
1,350.-บาท

ร้าน COM&CROSS
1,350.-บาท

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
11 ประจากองคลัง

1,370

เฉพาะเจาะจ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
ง
(ล๊อกแมน2) 1,370.-บาท (ล๊อกแมน2) 1,370.-บาท
โดยตรง

56/2562 ลว.23ม.ค.62

2,780

2,780

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เฉพาะเจาะจ บริษัท ชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย
เซอร์วิส จากัด 2,780.ง
เซอร์วิส จากัด 2,780.-บาท
โดยตรง
บาท

57/2562 ลว.24ม.ค.62

3,653

3,653

เฉพาะเจาะจ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
ง
(ล๊อกแมน2) 3,653.-บาท (ล๊อกแมน2) 3,653.-บาท
โดยตรง

58/2562ลว. 24 ม.ค.62

2,247

2,247

เฉพาะเจาะจ
ง

59/2562 ลว.24ม.ค.62

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
15 ประจาสานักปลัด

16,041

16,041

เฉพาะเจาะจ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
60/2562 ลว. 29 ม.ค. 62
ง
(ล๊อกแมน2) 16,041.-บาท (ล๊อกแมน2) 16,041.-บาท โดยตรง

จ้างเหมาจัดทาป้ายไว
16 นิล วัสดีปใี หม่ 2562

575

575

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจาสานักปลัด
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
12
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
480-56-014
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
13 ครัว ประจาสานักปลัด
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง (แบตเตอร์ร)ี่
รถยนต์หมายเลข
14
ทะเบียน กข 7492
ชัยภูมิ

1,370

บริษัท เจริญออโต้กรุ๊ป
จากัด 2,247.-บาท

บริษัท เจริญออโต้กรุ๊ป
จากัด 2,247.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

เฉพาะเจาะจ
เป็นผู้จาหน่าย
หจก.ป้ายดีไซน์ 575.-บาท หจก.ป้ายดีไซน์ 575.-บาท
ง
โดยตรง

23/2562 ลว. 3 ม.ค.62

จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์พาหนะ
รถยนต์บรรทุกเก็บขน
17
ขยะ หมายเลขทะเบียน
82-9114 ชัยภูมิ
จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์พาหนะ
รถยนต์ส่วนกลาง
18
หมายเลขทะเบียน กง
6870 ชัยภูมิ
จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์พาหนะ
รถยนต์ส่วนกลาง
19 หมายเลขทะเบียน กข
7492 ชัยภูมิ
จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์พาหนะ
20 รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน
หมายเลขทะเบียน กฉ
3175 ชัยภูมิ

4,568.90

4,568.90

เฉพาะเจาะจ บริษัทตังปักโคราช จากัด
ง
4,568.90 บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

24/2562 ลว. ม.ค. 62

2,326.38

2,326.38

เฉพาะเจาะจ บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณ เป็นผู้จาหน่าย
ง
จากัด 2,326.38 บาท วาสี จากัด 2,326.38 บาท โดยตรง

25/2562 ลว. 7 ม.ค.62

4,472.60

4,472.60

เฉพาะเจาะจ
ง

2,560

2,560

บริษัท เจริญออโต้กรุ๊ป
จากัด 4,472.60.-บาท

บริษัทตังักโคราช จากัด
4,568.90 บาท

บริษัท เจริญออโต้กรุ๊ป
จากัด 4,472.60.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

26/2562ลว.8ม.ค.62

เฉพาะเจาะจ บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณ เป็นผู้จาหน่าย
ง
จากัด 2,560 บาท
วาสี จากัด 2,560 บาท
โดยตรง

27/2562ลว.8ม.ค.62

จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการจัดงาน
21 สัปดาห์วเน้ด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2562
จ้างเหมาเครื่องขยาย
เสียง ตามโครงการจัด
22 งานสัปดาห์วันเด็ก
แห่งชาติ ระจาปี 2562
จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการเทศบาล
23 เคลื่อนที่เพื่อให้บริการ
ประชาชน
จ้างเหมาซ่อมแซม
บารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
พาหนะ หมายเลข
24
ทะเบียน กง 6870
ชัยภูมิ
จ้างเหมาซ่อมแซม
บารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
25 พาหนะ หมายเลข
ทะเบียน กฉ 3175
ชัยภูมิ

เฉพาะเจาะจ
เป็นผู้จาหน่าย
หจก.ป้ายดีไซน์ 750.-บาท หจก.ป้ายดีไซน์ 750.-บาท
ง
โดยตรง

28/2562 ลว.9ม.ค.62

3,000

เฉพาะเจาะจ นายประภวิษณุ์ ชัยชนะ
ง
3,000.-บาท

นายประภวิษณุ์ ชัยชนะ เป็นผู้จาหน่าย
3,000.-บาท
โดยตรง

29/2562ลว. 9ม.ค.62

300

300

เฉพาะเจาะจ
เป็นผู้จาหน่าย
หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท
ง
โดยตรง

30/2562 ลว.17ม.ค.62

5,368.93

5,368.93

เฉพาะเจาะจ บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณ เป็นผู้จาหน่าย
ง
จากัด 5,368.93 บาท วาสี จากัด 5,368.93 บาท โดยตรง

31/2562 ลว.17ม.ค.62

3,675.12

3,675.12

เฉพาะเจาะจ บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณ เป็นผู้รับจ้าง
ง
จากัด 3,675.12 บาท วาสี จากัด 3,675.12 บาท โดยตรง

32/2562 ลว.25ม.ค.62

750.-บาท

750.-บาท

3,000

จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ
26 ประจาสานักปลัด
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
420-47-005

10,200

จ้างลงลูกรังผิวจราจร
(สายสระโสกน้าขาว27 ห้วยทราย) หมู่ 17
351,000
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ร้านมงคลแอร์แอนด์
อิเล็คทรอนิกส์
10,200.-บาท

10,200

เฉพาะเจาะจ
ร้านมงคลแอร์แอนด์
ง
อิเล็คทรอนิกส์ 10,200.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

33/2562 ลว.29ม.ค.62

392,700

เฉพาะเจาะจ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
ง
351,000.-บาท
351,000.-บาท
โดยตรง

1/2562 ลว.24ม.ค.62

(นางจานงค์ สิมะระ)

(นางสุภารัตน์ แดงใส)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้อานวยการกองคลัง

