แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 2 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562
ลำดั
วงเงินที่จะ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
บที่
ซื้อหรือจ้ำง
จ้างเหมาแม่บ้านทา
ความสะอาดบริเวณ
อาคารสถานที่
1
สานักงานเทศบาล
ตาบลชีลอง
จ้างเหมาแม่บ้านทา
ความสะอาดอาคาร
2 สานักงานเทศบาล
ตาบลชีลอง
จ้างเหมาคนงานช่วย
ปฏิบัติงานด้าน
3
การเกษตร
จ้างเหมาคนงานทั่วไป
ช่วยปฏิบัติงานภายใน
4
สานักปลัด

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำง

นางสมัคร คุ้มบ้าน
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
19/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

นางสายฝน หาญจิตร

นางสายฝน หาญจิตร
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

นายวีระภูมิ วีระปิด

นายวีระภูมิ วีระปิด
22,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
21/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

น.ส.ธันยากร นุฤทธิ์
มนตรี 45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
22/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสมัคร คุ้มบ้าน

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันยากร นุฤทธิ์มนตรี

20/2562 ลว. 29 มี.ค.62

จ้างเหมาคนงานทั่วไป
ช่วยปฏิบัติงานภายใน
5
กองคลัง
จ้างเหมาคนงานช่วย
ปฏิบัติงานด้านงานช่าง
6
โยธา
จ้างเหมาคนงานช่วย
ปฏิบัติงานดูแลสถานี
7 สูบนาด้วยพลังงานไฟฟ้า
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ
8
ฉุกเฉิน EMS
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบัติงานประจาท้าย
9
รถเก็บขนขยะมูลฝอย
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบัติงานประจาท้าย
10
รถเก็บขนขยะมูลฝอย
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบัติงานประจาท้าย
11
รถเก็บขนขยะมูลฝอย

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรารัตน์ พันธ์ประดิษฐ์

น.ส.จิรารัตน์ พันธ์
ประดิษฐ์ 45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
23/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศราวุฒิ งาคม
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
24/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญหลาย ดันชัยภูมิ

นายุญหลาย ดันชัยภูมิ
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
25/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญใจ สอนชัยภูมิ

นายขวัญใจ สอนชัยภูมิ เป็นผู้รับจ้าง
26/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
45,000.-บาท
โดยตรง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศิลป์ธรรม โชคศิริ

นายศิลป์ธรรม โชคศิริ
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
27/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายแดง เปล่งวรรณ์

นายศิลป์ธรรม โชคศิริ
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
28/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายปรีชา หาญรุก

นายปรีชา หาญรุก
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
29/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

นายศราวุฒิ งาคม

จ้างเหมาคนงานช่วย
ปฏิบัติงานขับรถเก็บขน
12
ขยะ
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ
13
ฉุกเฉิน EMS
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบัติงานประจารถกู
14
ชีพุกเฉิน EMS
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบัติงานประจารถกู้
15
ชีพฉุกเฉิน EMS
จัดซือวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลื่น สาหรับเติม
16 เครื่องสูบนาหมูบ่ ้าน
จัดซือวัสดุในการอบรม
ตามโครงการอบรม
เสริมสร้างงาน สร้างคน
17 สร้างรายได้ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 1

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนกร โชคศิริ

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอานาจ คาภา

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

45,000.00

นายธนกร โชคศิริ
51,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
30/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

นายอานาจ คาภา
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
31/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

นายดนัย นาคนิรันดร์

นายดนัย นาคนิรันดร์
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
32/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิรุตน์ งอกศิลป์

นายนิรุตน์ งอกศิลป์
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
33/2562 ลว. 29 มี.ค. 62
โดยตรง

4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 4,300.-บาท

เป็นผู้จานห
น่ายโดยตรง

780.00

780.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
75/2562 ลว. 7 มี.ค. 62
(ล๊อกแมน2) 780.-บาท
โดยตรง

74/2562 ลว. 1 มี.ค. 62

จัดซืออุปกรณ์ในการ
อบรม ตามโครงการ
เสริมสร้างงาน สร้างคน
18 สร้างรายได้ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 1

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพลวัฒน์ ประทุมวงค์

จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
19 ประจาสานักปลัด

7,070.00

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
7,070.00 เฉพาะเจาะจง
เซอร์วสิ

จัดซือวัสดุไฟฟ้าและ
20 วิทยุ ประจาสานักปลัด

2,780.00

2,780.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชนิดาการค้า

3,271.00

3,271.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

จัดซือชุดเครื่องเสียง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 2 ชุด สาหรับ
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง
2 แห่ง

22

จัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ประจาสานักปลัด

นายพลวัฒน์ ประทุม
วงค์ 10,500.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
76/2562 ลว. 7 มี.ค. 62
โดยตรง

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
เป็นผู้จาหน่าย
แอนด์เซอร์วสิ 7,070.77/2562 ลว. 13 มี.ค. 62
โดยตรง
บาท
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
78/2562 ลว. 19 มี.ค. 62
(ล๊อกแมน2) 2,780.-บาท
โดยตรง

ร้านชนิดาการค้า
75,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
99/2562 ลว. 21 มี.ค. 62
โดยตรง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
80/2562 ลว. 22 มี.ค. 62
(ล๊อกแมน2) 3,271.-บาท
โดยตรง

จัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ประจาสานักปลัด
23

จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
24 แอนด์เซอร์วสิ จากัด
จัดซือนามันเชือเพลิง
(นามันดีเซล) สาหรับ
25 เติมเครื่องสูบนาของ
หมูบ่ ้าน
จ้างเหมาจัดทาป้ายไว
นิล ตามโครงการอบรม
เสริมสร้างงาน สร้างคน
26 สร้างรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 1
จ้างเหมาจัดทาตรายาง
ประทับ ประจาสานัก
27 ปลัด

ร้าน COM&CROSS

ร้าน COM&CROSS
1,350.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
81/2562 ลว. 22 มี.ค. 62
โดยตรง

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

5,170.00

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
5,170.00 เฉพาะเจาะจง
แอนด์เซอร์วสิ 5,170.เซอร์วสิ
บาท

เป็นผู้จาหน่าย
82/2562 ลว. 25 มี.ค. 62
โดยตรง

5,532.00

5,532.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 5,532.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
83/2562 ลว. 25 มี.ค. 62
โดยตรง

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์ 700.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

950.00

950.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์ 950.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
41/2562 ลว. 12 มี.ค. 62
โดยตรง

40/2562 ลว. 8 มี.ค. 62

จ้างเหมาเข้าเล่ม
รายงานผลการ
28 ดาเนินงานประจาปี
2561
จ้างเหมาซ่อมแซม
บารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
29 ประจากองคลัง จานวน
3 เครื่อง

650.00

650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแมงปอก๊อปปี้

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมงคลแอร์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์

ร้านแมงปอก๊อปปี้ 650.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
42/2562 ลว. 25 มี.ค. 62
โดยตรง

ร้านมงคลแอร์แอนด์
เซอร์วสิ 2,400.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
43/2562 ลว. 26 มี.ค. 62
โดยตรง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชีลอง หมู่
หจก.สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง
30 2 ต.ชีลอง อ.เมือง จ. 167,000.00 167,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง 2017
2017 167,000.-บาท
ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร (สายนา
นายคาพอง จิตรกุศล 31 ถนนเชื่อมวัดป่า) หมู่
15 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ

64,800.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 64,800.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

13/262 ลว. 12 มี.ค. 62

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

14/2562 15 มี.ค. 62

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในสานักงาน
32 เทศบาลตาบลชีลอง
(เทคอนกรีตลาน
สานักงาน)
โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังผิวจราจร (สายลา
ห้วยสงแก) หมู่ 14 ต.ชี
33 ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรัง (สายรอบ
34 โรงเรียน) หมู่ 8 ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร (สายนา
35 นายสาอาง) หมู่ 17 ต.
ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
444,800.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
15/2562 ลว. 18 มี.ค. 62
โดยตรง

123,000.00 133,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 123,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

110,000.00 122,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 110,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
17/2562 ลว. 19 มี.ค. 62
โดยตรง

215,000.00 239,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 215,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

444,800.00 446,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

16/2562 19 มี.ค. 62

18/2562 ลว.19 มี.ค. 62

โครงการขุดลอกเหมือง
อินทร์ หมู่ 13 บ้าน
โนนดู่ ต.ชีลอง อ.เมือง
36
จ.ชัยภูมิ

397,000.00 442,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 397,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
19/2562 ลว. 28 มี.ค. 62
โดยตรง

(นางจานงค์ สิมะระ)

(นางสุภารัตน์ แดงใส)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้อานวยการกองคลัง

