แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม

ลำดั
วงเงินที่จะซื้อ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
บที่
หรือจ้ำง

สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 5 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก
วิธีซื้อหรือ รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ
รำคำกลำง
และรำคำที่ตกลงซื้อ
จ้ำง
รำคำที่เสนอ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำง

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
1 ประจำสำนักปลัด

35,636.00

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำน
2 ครัว ประจำสำนักปลัด

3,075.00

3,075.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

4,000.00

4,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด

บริษัท บำงจำกกรีนเนท เป็นผู้จำหน่ำย
102/2562 ลว. 3 พ.ค. 62
จำกัด 4,000.-บำท
โดยตรง

2,843.00

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
2,843.00 เฉพำะเจำะจง
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
เป็นผู้จำหน่ำย
(ล๊อกแมน2) 2,843.103/2562 ลว. 7 พ.ค. 62
โดยตรง
บำท

2,900.00

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
2,900.00 เฉพำะเจำะจง
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
เป็นผู้จำหน่ำย
(ล๊อกแมน2) 2,900.104/2562 ลว. 8 พ.ค. 62
โดยตรง
บำท

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น (น้ำมัน
3
ดีเซล) สำหรับเติม
เครื่องสูบน้ำ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตำม
โครงกำรประเพณีบุญ
4 เดือนหกศำลเจ้ำพ่อ
พระยำแล
จัดซื้อน้ำดื่มพร้อม
น้ำแข็ง ตำมโครงกำร
5 ประเพณีบุญเดือนหก
ศำลเจ้ำพ่อพระยำแล

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
35,636.00 เฉพำะเจำะจง
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
เป็นผู้จำหน่ำย
(ล๊อกแมน2) 35,636.100/2562 ลว. 1 พ.ค. 62
โดยตรง
บำท
หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
เป็นผู้จำหน่ำย
101/2562 ลว. 3 พ.ค. 62
(ล๊อกแมน2) 3,075.โดยตรง
บำท

จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง
6 ประจำกองช่ำง

15,360.00

15,360.00 เฉพำะเจำะจง

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
ประจำกองช่ำง (หมึก
7 เครื่องถ่ำยเอกสำร)

3,600.00

3,600.00 เฉพำะเจำะจง

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
8 กำย งำนป้องกันฯ

65,700.00

65,700.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนรวยทรัพย์

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
9 ดับเพลิง งำนป้องกันฯ

9,300.00

9,300.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนรวยทรัพย์

จัดซื้อวัสดุเครื่อง
10 ดับเพลิง งำนป้องกันฯ

12,000.00

12,000.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนรวยทรัพย์

ร้ำนรวยทรัพย์
12,000.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำย 109/2562 ลว. 22 พ.ค.
โดยตรง
62

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำน
11 ครัว ประจำสำนักปลัด

1,200.00

1,200.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำน COM&CROSS

ร้ำน COM&CROSS
1,200.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำย 110/2562 ลว. 23 พ.ค.
โดยตรง
62

3,260.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2) 3,260.บำท

เป็นผู้จำหน่ำย 111/2562 ลว. 23 พ.ค.
โดยตรง
62

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและ
12 วิทยุ ประจำสำนักปลัด
จัดซื้อวัสดุสำนักงำนใช้
ในกิจกรรมเนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระ
13
นำงเจ้ำฯพระบรม
รำชินีประจำปี
พุทธศักรำช 2562

3,260.00

12,780.00

ร้ำนคมตะวันบริกำร

ร้ำนคมตะวันบริกำร
15,360.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำย 105/2562 ลว. 10 พ.ค.
โดยตรง
62

ร้ำนถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้แอนด์ ร้ำนชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์ เป็นผู้จำหน่ำย 106/2562 ลว. 21 พ.ค.
เซฮร์วสิ
เซอร์วสิ 3,600.-บำท
โดยตรง
62

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
12,780.00 เฉพำะเจำะจง
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนรวยทรัพย์
65,700.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำย 107/2562 ลว. 22 พ.ค.
โดยตรง
62

ร้ำนรวยทรัพย์ 9,300.- เป็นผู้จำหน่ำย 108/2562 ลว. 22 พ.ค.
บำท
โดยตรง
62

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
เป็นผู้จำหน่ำย
(ล๊อกแมน2) 12,780.112/2562 ลว. 28 พ.ค.62
โดยตรง
บำท

จัดซื้อพันธุ์ไม้ (ต้น
ทองอุไร) ตำมโครงกำร
14 ปกป้องสถำบันสำคัญ
ของชำติ
จัดซื้อดินร่วน ตำม
โครงกำรปกป้อง
15
สถำบันสำคัญของชำติ
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
16 ประจำสำนักปลัด
จัดซื้อน้ำดื่มพร้อม
น้ำแข็ง ตำมโครงกำร
ประเพณีบุญเดือนหก
ศำลเจ้ำพ่อพระยำแล
จ้ำงเหมำจัดทำป้ำย
เนื่องในโอกำสพระรำช
17 พิธบี รมรำชำภิเษก
(หลังแต่งตั้ง)
จ้ำงเหมำรถเครื่องขยำย
เสียง ตำมโครงกำร
18 ประเพณีบุญเดือนหก
ศำลเจ้ำพ่อพระยำแล

42,000.00

42,000.00 เฉพำะเจำะจง

น.ส.เมตตำ เหล่ำตุ้ย

น.ส.เมตตำ เหล่ำตุ้ย
42,000.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำย 113/2562 ลว. 28 พ.ค.
โดยตรง
62

4,000.00

4,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงอรทัย มำสิงห์

นำงอรทัย มำสิงห์
4,000.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำย 114/2562 ลว. 29 พ.ค.
โดยตรง
62

8,193.00

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
8,193.00 เฉพำะเจำะจง
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
เป็นผู้จำหน่ำย
(ล๊อกแมน2) 8,193.115/2562 ลว. 30 พ.ค.62
โดยตรง
บำท

740.00

740.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำน COM&CROSS

ร้ำน COM&CROSS
740.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำย 116/2562 ลว. 30 พ.ค.
โดยตรง
62

3,528.00

3,528.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ป้ำยดีไซน์

หจก.ป้ำยดีไซน์
3,528.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

51/2562 ลว. 1 พ.ค. 62

16,000.00

16,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยคณินทร์ วิชำเย็น

นำยคณินทร์ วิชำเย็น
16,000.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

52/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

จ้ำงเหมำจัดทำพำน
บำยศรี ตำมโครงกำร
19 ประเพณีบุญเดือนหก
ศำลเจ้ำพ่อพระยำแล
จ้ำงเหมำจัดทำป้ำย
ตำมโครงกำรประเพณี
20 บุญเดือนหกศำลเจ้ำพ่อ
พระยำแล
จ้ำงเหมำจัดขบวนรำ
บวงสรวงหน้ำบริเวณ
ศำลเจ้ำพ่อพระยำแล
21 ตำมโครงกำรประเพณี
บุญเดือนหกศำลเจ้ำพ่อ
พระยำแล
จ้ำงเหมำจัดขบวนรำ
แห่บำยศรี ตำม
โครงกำรประเพณีบุญ
22
เดือนหกศำลเจ้ำพ่อ
พระยำแล

16,000.00

1,800.00

16,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเบญจมำศ กำลังศิลป์

1,800.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ป้ำยดีไซน์

นำงเบญจมำศ กำลัง
ศิลป์ 16,000.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

53/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

หจก.ป้ำยดีไซน์
1,800.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

54/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

10,000.00

10,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อังคณำ ไตรเสนีย์

น.ส.อังคณำ ไตรเสนีย์
10,000.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

55/2562 ลว. 7 พ.ค. 62

10,000.00

10,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อังคณำ ไตรเสนีย์

น.ส.อังคณำ ไตรเสนีย์
10,000.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

56/2562 ลว. 10 พ.ค. 62

จ้ำงเหมำทำควำม
สะอำดระบบปรับ
อำกำศรถยนต์ประจำ
23 กองช่ำง หมำยเลข
ทะเบียน กง 6870
ชัยภูมิ
จ้ำงเหมำจัดทำป้ำย
กิจกรรมวันต้นไม้
24
ประจำปีของชำติ
จ้ำงเหมำซ่อมแซม
25 เครื่องปรับอำกำศ
จ้ำงเหมำจัดทำจุดโรง
สูบน้ำดับเพลิง จำนวน
26
3 จุด
จ้ำงออกแบบโครงกำร
วำงท่อระบำยน้ำพร้อม
27
ขุดลอกคลองดิน หมู่ 2
จ้ำงออกแบบโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
28 เสริมเหล็ก หมู่ 15
(สำยคุ้มโจด)

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

57/2562 ลว. 16 พ.ค. 62

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

58/2562 ลว. 17 พ.ค. 62

ร้ำนมงคลแอร์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์
5,000.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

59/2562 ลว. 21 พ.ค. 62

ร้ำนรอบรู้กำรช่ำง

ร้ำนรอบรู้กำรช่ำง
99,375.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

60/2562 ลว. 27 พ.ค. 62

10,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยวรชำติ ชนะพำล

นำยวรชำต ชนะพำล
10,000.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

61/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

10,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยวรชำติ ชนะพำล

นำยวรชำติ ชนะพำล
10,000.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

62/2562 ลว. 29 พ.ค. 62

2,000.00

2,000.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนพิชัยแอร์

300.00

300.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ป้ำยดีไซน์

5,000.00

5,000.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนมงคลแอร์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์

99,375.00

99,375.00 เฉพำะเจำะจง

10,000.00

10,000.00

ร้ำนพิชัยแอร์ 2,000.บำท

หจก.ป้ำยดีไซน์ 300.บำท

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำย
ตำมโครงกำรปกป้อง
29
สถำบันสำคัญของชำติ
จ้ำงเหมำซ่อมแซม
บำรุงรักษำรถบรรทุก
เก็บขนขยะ หมำยเลข
30
ทะเบียน 82-9114
ชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
31 เหล็กรูปตัวยู หมู่ 16 ต.
ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
32 เหล็กรูปตัวยู หมู่ 2 ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โครงกำรซ่อมแซม
คลองหนองโดก หมู่ 2
33
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

300.00

300.00 เฉพำะเจำะจง

หจก.ป้ำยดีไซน์

6,424.92

6,424.92 เฉพำะเจำะจง

หจก.ป้ำยดีไซน์

475,000.00 476,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

266,000.00 267,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

92,000.00

92,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

หจก.ป้ำยดีไซน์ 300.บำท

หจก.ป้ำยดีไซน์
6,424.92

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

63/2562 ลว.29 พ.ค. 62

เป็นผู้รับจ้ำง
โดยตรง

64/2562 ลว. 30 พ.ค. 62

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 475,000.-บำท

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่ำสุดและ
22/2562 ลว. 14 พ.ค. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 266,000.-บำท

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่ำสุดและ
23/2562 ลว. 14 พ.ค. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 92,000.-บำท

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่ำสุดและ
24/2562 ลว. 22 พ.ค. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
34 เหล็กรูปตัวยู หมู่ 1 ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
34 เหล็กรูปตัวยู หมู่ 7 ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

212,000.00 214,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

3,100,000.00 311,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 212,000.-บำท

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่ำสุดและ
25/2562 ลว. 23 พ.ค. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 310,000.-บำท

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่ำสุดและ
26/2562 ลว. 29 พ.ค. 62
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

(นำงสำวสุกัญญำ ปำวะรีย)์

(นำงสุภำรัตน์ แดงใส)

เจ้ำพนักงำนพัสดุ

ผู้อำนวยกำรกองคลัง

