แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 3 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ลำดั
วงเงินที่จะ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
บที่
ซื้อหรือจ้ำง
จัดซื้อชุดทดสอบสาร
เมทแอมเฟตามีนใน
1 ปัสสาวะ (ชุดตรวจสอบ
สารเสพติดในปัสสาวะ)
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น (น้ามัน
2 ดีเซล) สาหรับเติม
เครื่องสูบน้า
จัดซื้อวัสดุในการ
ดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ และ
3 สืบสานประเพณีนาสู่
แนวทางการดาเนิน
ชีวติ ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิฟาร์ม่า

4,123.00

บริษัท บางจากกรีนเนท
4,123.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด สาขาชัยภูมิ

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้า COM&CROSS

ร้านชัยภูมิฟาร์ม่า
1,300.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำง

เป็นผู้จาหน่าย
84/2562 ลว. 2 เม.ย. 62
โดยตรง

บริษัท บางจากการีนเนท
เป็นผู้จาหน่าย
จากัด สาขาชัยภูมิ
85/2562 ลว. 3 เม.ย. 62
โดยตรง
4,123.-บาท

ร้าน COM&CROSS
1,600.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
86/2562 ลว. 3 เม.ย. 62
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์
4 หรือการแพทย์ ประจา
กองสาธารณสุขฯ

99,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

จัดซื้ออุปกรณ์แสงสว่าง
หลอดไฟ สายไฟ ตาม
โครงการป้องกันและ
5 ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศดกาล
สาคัญ เทศกาล
สงกรานต์

9,500.00

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง (ยางรถยนต์)
ประจากองช่าง
6 หมายเลขทะเบียน
82-7714 ชัยภูมิ
จัดซื้อน้าดื่มพร้อม
น้าแข็ง ตามโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
7 ในช่วงเทศกาลสาคัญ
(เทศกาลสงกรานต์ปี
2562)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
8 ประจากองสาธารณสุขฯ

ร้านปกรณ์พาณิชย์

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)

ร้านปกรณ์พาณิชย์
99,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
87/2562 ลว. 4 เม.ย. 62
โดยตรง

หจก.เสริมการไฟฟ้า
(2555) 9,500.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

88/2562 ลว. 4 เม.ย.62

29,100.00

29,100.00 เฉพาะเจาะจง

นางธนียา ธารงทรัพย์

นางธนียา ธารงทรัพย์
29,100.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
89/2562 ลว. 5 เม.ย. 62
โดยตรง

4,550.00

4,550.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS

ร้าน COM&CROSS
4,550.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
90/2562 ลว. 9 เม.ย. 62
โดยตรง

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
91/2562 ลว. 9 เม.ย. 62
(ล๊อกแมน2) 3,750.-บาท
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(หมึกเครื่องถ่าย
9
เอกสาร) ประจาสานัก
ปลัด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
10 วิทยุ ประจากองช่าง
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
11
ประจากองช่าง
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
12 ประจากองคลัง
จัดซื้อปุ๋ยขี้ววั แกลบเผา
ถุงดา ตามโครงการ
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องพิมพ์)
14
ประจากองคลัง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องพิมพ์)
15
ประจากองคลัง
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
16 ประจาสานักปลัด

7,600.00

20,690.00

7,600.00 เฉพาะเจาะจง

20,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง

12,060.00

12,060.00 เฉพาะเจาะจง

3,500.00

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์ บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์ เป็นผู้จาหน่าย
92/2562 ลว. 17 เม.ย. 62
เซอร์วสิ
เซอร์วสิ 7,600.-บาท
โดยตรง
หจก.เสริมการไฟฟ้า
(2555) 20,690.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
93/2562 ลว. 17 เม.ย. 62
โดยตรง

ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้แอนด์ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้แอนด์ เป็นผู้จาหน่าย
94/2562 ลว. 17 เม.ย. 62
เซอร์วสิ
เซอร์วสิ 3,600.-บาท
โดยตรง
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
เป็นผู้จาหน่าย
95/2562 ลว. 18 เม.ย. 62
(ล๊อกแมน2) 12,060.-บาท โดยตรง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมตตา เหล่าตุ้ย

นางสาวเมตตา เหล่าตุ้ย เป็นผู้จาหน่าย
96/2562 ลว. 18 เม.ย. 62
3,500.-บาท
โดยตรง

12,430.00

12,430.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ 12,430.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
97/2562 ลว. 22 เม.ย. 62
โดยตรง

7,690.00

7,690.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ 7,690.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
98/2562 ลว. 22 เม.ย. 62
โดยตรง

18,334.00

18,334.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
99/2562 ลว. 25 เม.ย. 62
(ล๊อกแมน2) 18,334.-บาท โดยตรง

จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการพัฒฬนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ และ
สืบสานประเพณีนาสู่
17
แนวทางการดาเนิน
ชีวติ ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
18
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ เทศกาล
สงกรานต์
จ้างเหมาซ่อมแซม
บารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลางประจากอง
19 ช่าง หมายเลขทะเบียน
82-7714 ชัยภูมิ
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องออกกาลังกาย
20 กลางแจ้ง จานวน 10
รายการ

450.00

450.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์ 450.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

44/2562 ลว. 3 เม.ย. 62

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์ 1,500.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

45/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

นางธนียา ธารงทรัพย์

นางธนียา ธารงทรัพย์
5,400.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

46/2562 ลว. 5 เม.ย. 62

4,600.00

4,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายหนูหรีด งาคม

นายหนูหรีด งาคม
4,600.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

47/2562 ลว. 18 เม.ย. 62

จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ
21 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
420-61-022
จ้างเหมาจัดทาป้าย
22 พระบรมฉายาลักษณ์
รัชกาลที่ 10
จ้างเหมาจัดทาป้ายไว
นิล เนื่องในโอกาสพระ
23 ราชพิธบี รมราชาภิเษก
(ก่อนแต่งตั้ง)
โครงการวางท่อระบาย
น้าลงลาห้วย (หน้าบ้าน
นางเกียง) หมู่ 4 บ้าน
24
โนนหว้านไพล ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โครงการขุดลอกเหมือง
กลางบ้าน หมู่ 12 บ้าน
25 หนองหว้า ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมงคลแอร์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์

ร้านมงคลแอร์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ 600.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

48/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

405.00

405.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์ 405

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

49/2562 ลว. 23 เม.ย. 62

3,528.00

3,528.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์ 3,528.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

50/2562 ลว. 24 เม.ย. 62

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
139,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

20/2562 ลว.3 เม.ย. 62

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

21/2562 ลว. 3 เม.ย. 62

139,000.00 140,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

45,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

(นางจานงค์ สิมะระ)
นักวิชาการพัสดุ

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

