แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 5 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
ลำดั
วงเงินที่จะซื้อ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
บที่
หรือจ้ำง
จัดซื้อกระสอบพลาสติก
และเชือกฟาง ตาม
1 โครงการรักน้้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำง

10,300.00

10,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปริญญาค้าข้าว
10,300.บาท

ร้านปริญญาค้าข้าว
10,300.บาท

เป็นผู้จ้าหน่าย
61/2562 ลว. 4 ก.พ. 62
โดยตรง

จัดซื้อดินทราย ตาม
2 โครงการรักน้้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน

8,750.00

8,750.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดัณฑ์
8,750.-บาท

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดัณฑ์
8,750.-บาท

เป็นผู้จ้าหน่าย
62/2562 ลว. 4 ก.พ. 62
โดยตรง

จัดซื้อเชือกใหญ่ยักษ์
3 ตามโครงการรักน้้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิแหอวน
1,200.-บาท

ร้านชัยภูมิแหอวน
1,200.-บาท

เป็นผู้จ้าหน่าย
63/2562 ลว. 4 ก.พ. 62
โดยตรง

จัดซื้อไม้ไผ่ ตาม
4 โครงการรักน้้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุรสิทธิ์ เทพศิริ
2,000.-บาท

นายสุรสิทธิ์ เทพศิริ
2,000.-บาท

เป็นผู้จ้าหน่าย
64/2562 ลว. 4 ก.พ. 62
โดยตรง

2,640.00

2,640.00 เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
5 ประจ้ากองสาธารณสุขฯ

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จ้าหน่าย
65/2562 ลว. 4 ก.พ. 62
(ล๊อกแมน2) 2,640.-บาท (ล๊อกแมน2) 2,640.-บาท
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย ประจ้ากอง
6 สาธารณสุขฯ

4,920.00

4,920.00 เฉพาะเจาะจง

นายมีชัย หวะสุวรรณ์
4,920.-บาท

นายมีชัย หวะสุวรรณ์
4,920.-บาท

เป็นผู้จ้าหน่าย
66/2562 ลว. 5 ก.พ. 62
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
7 ประจ้ากองช่าง

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2) 500.-บาท

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2) 500.-บาท

เป็นผู้จ้าหน่าย
67/2562 ลว. 5 ก.พ. 62
โดยตรง

992.00

992.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS
992.-บาท

ร้าน COM&CROSS
992.-บาท

เป็นผู้จ้าหน่าย
68/2562 ลว. 6 ก.พ. 62
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
10 ประจ้ากองช่าง

12,492.00

12,492.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จ้าหน่าย
69/2562 ลว. 8 ก.พ. 62
(ล๊อกแมน2) 12,492.-บาท (ล๊อกแมน2) 12,492.-บาท โดยตรง

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
11 ประจ้ากองคลัง

17,007.00

17,007.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จ้าหน่าย
70/2562 ลว. 8 ก.พ. 62
(ล๊อกแมน2) 17,007.-บาท (ล๊อกแมน2) 17,007.-บาท โดยตรง

2,235.60

2,235.60 เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อน้้าดื่มพร้อม
น้้าแข็ง ตามโครงการ
8 รักน้้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
12 และหล่อลื่น (น้้ามัน
ส้าหรับเครื่องสูบน้้า)
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง (ยางรถยนต์)
ประจ้ากองช่าง
13
หมายเลขทะเบียน กง
670 ชัยภูมิ

24,799.99

บริษัท บางจากกรีนเนท
จ้ากัด 2,235.60 บาท

บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณ
24,799.99 เฉพาะเจาะจง วาสี จ้ากัด 24,799.99.บาท

บริษัท บางจากกรีนเนท
จ้ากัด 2,235.60 บาท

เป็นผู้จ้าหน่าย
71/2562 ลว. 8 ก.พ. 62
โดยตรง

บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณ
เป็นผู้จ้าหน่าย
วาสี จ้ากัด 24,799.99.72/2562 ลว. 13 ก.พ. 62
โดยตรง
บาท

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
(หมึกเครื่องถ่าย
14 เอกสาร) ประจ้ากองช่าง
จ้างเหมาจัดท้าป้าย
15 ตามโครงการรักน้้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน
จ้างเหมาซ่อมแซม
16 เครื่องสูบน้้า
จ้างเหมาเครื่องสูบน้้า
ขนาด 8 นิ้ว จ้านวน 1
17
เครื่อง
จ้างเหมาจัดท้าป้าย
กิจกรรมรักษาความ
สะอาดและความเป็น
18 ระเบียบเรียบร้อยเมือง
ชัยภูมิ (Big Cleaning
Day)
จ้างเหมาจัดท้าป้าย
ปล่อยปลา "โครงการ
19 ในน้้ามีปลา ชาวประชา
มีสุข"

3,600.00

300.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้แอนด์ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้แอนด์ เป็นผู้จ้าหน่าย
73/2562 ลว. 20 ก.พ. 62
เซอร์วสิ 3,600.-บาท
เซอร์วสิ 3,600.-บาท
โดยตรง

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

34/2562 ลว. 4 ก.พ. 62

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมบัติ ตรงเมธี
1,800.-บาท

นายสมบัติ ตรงเมธี
1,800.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

35/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.วันเพ็ญ กระจ่างกุล
9,600.-บาท

น.ส.วันเพ็ญ กระจ่างกุล
9,600.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

36/2562 ลว. 6 ก.พ. 62

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

37/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

38/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

300.00

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์ 1,200.บาท

หจก.ป้ายดีไซน์ 1,200.บาท

จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ
ประจ้ากองช่าง
20
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
420-50-013
จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
21 บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านชีลอง หมู1่ ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
22

1,750.00

ร้านมงคลแอร์ แอนด์
ร้านมงคลแอร์ แอนด์
1,750.00 เฉพาะเจาะจง
อิเล็กทรอนิกส์ 1,750.อิเล็กทรอนิกส์ 1,750.-บาท
บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

39/2562 ลว. 18 ก.พ. 62

หจก.สิธติ เอ็นจิเนียริ่ง
2017 420,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

2/2562 ลว. 13 ก.พ. 62

420,000.00 434,600.00 เฉพาะเจาะจง

50,000.00

หจก.สิธติ เอ็นจิเนียริ่ง
2017 420,000.-บาท

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
50,000.-บาท
หจก.
บ้านค่ายธนทรัพย์
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
51,800.00 เฉพาะเจาะจง 51,000.- บาท
50,000.-บาท
บริษัท สหทรัพย์พูนผล
จ้ากัด
51,500.- บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า้ สุดและ
3/2562 ลว. 18 ก.พ. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
23 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

24

จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองสระ หมู่3 ต.
ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนหว้านไพล หมู่
4 ต.ชีลอง อ.เมือง
25 จ.ชัยภูมิ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
495,000.-บาท
หจก.บ้านค่ายธนทรัพย์ หจก.นิกรธรรมวัสดุ
495,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง
499,000.- บาท
495,000.-บาท
บริษัท สหทรัพย์พูนผล
จ้ากัด 500,000.- บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า้ สุดและ
4/2562 ลว. 20 ก.พ. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
181,000.-บาท
หจก.บ้านค่ายธนทรัพย์
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
181,000.00 183,300.00 เฉพาะเจาะจง 182,900.- บาท
181,000.-บาท
บริษัท สหทรัพย์พูนผล
จ้ากัด
183,300.- บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า้ สุดและ
5/2562 ลว. 20 ก.พ. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
318,000.-บาท
หจก.บ้านค่ายธนทรัพย์
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
318,000.00 321,000.00 เฉพาะเจาะจง 320,800.- บาท
318,000.-บาท
บริษัท สหทรัพย์พูนผล
จ้ากัด
321,000.- บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า้ สุดและ
6/2562 ลว. 20 ก.พ. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
26 ชัยภูมิ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
406,000.-บาท
หจก.บ้านค่ายธนทรัพย์
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
406,000.00 410,000.00 เฉพาะเจาะจง 409,000.- บาท
406,000.-บาท
บริษัท สหทรัพย์พูนผล
จ้ากัด
410,000.- บาท

จ้างขุดลอกคลองดิน
และต่อท่อสามทาง
พร้อมประตูเปิด-ปิดน้้า
27 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ

315,000.00 316,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอรทัย พาณิชย์
316,000.-บาท

จ้างเหมาซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องน้้า
หอประชุม ส้านักงาน
28 เทศบาลต้าบลชีลอง หมู่
2 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ

174,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสมยาวัสดุ
174,000.-บาท

จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
29 บ้านโสกน้้าขาว หมู่ 15
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ

100,000.00 100,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
100,000.-บาท

ร้านอรทัย พาณิชย์
316,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า้ สุดและ
7/2562 ลว. 20 ก.พ. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

8/2562 ลว. 20 ก.พ. 62

ร้านสมยาวัสดุ
174,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

9/2562 ลว. 20 ก.พ. 62

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
100,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

10/2562 ลว. 20 ก.พ. 62

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร บ้านท่า
30 ขามแป หมู่ 9 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โครงการลงลูกรังผิว
จราจรสู่พื้นที่การเกษตร
(เชื่อมโนนดู่) บ้าน
31 หนองคล้า หมู่ 10 ต.
ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

276,000.00 308,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
276,000.-บาท
276,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

11/2562 ลว. 20 ก.พ. 62

120,000.00 134,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
120,000.-บาท
120,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

12/2562 ลว. 20 ก.พ. 62

(นางจ้านงค์ สิมะระ)
นักวิชาการพัสดุ

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อ้านวยการกองคลัง

