แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 7 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562
ลำดั
บที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
และรำคำที่ตกลงซื้อ
รำคำที่เสนอ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำง

137/2562 3 ก.ค. 62

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจา
1 กองช่าง

1,690.00

1,690.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคมตะวันบริการ
1,690.-บาท

ร้านคมตะวันบริการ
1,690.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจา
2 กองช่าง

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคมตะวันบริการ
1,050.-บาท

ร้านคมตะวันบริการ
1,050.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
138/2562 ลว. 3 ก.ค. 62
โดยตรง

2,000.00

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
(ล๊อกแมน2) 2,000.-บาท

หจก.ชัยภูมศึกษา
ภัณฑ์(อกแมน2)
2,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
139/2562 ลว. 3 ก.ค. 62
โดยตรง

820.00

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
820.00 เฉพาะเจาะจง
เซอร์วสิ 820.-บาท

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วสิ
820.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
140/2562 ลว. 3 ก.ค. 62
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม
ตามโครงการเยาวชนอนุรักษ์
3 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการ
เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยการ
4 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
5 ประจาสานักปลัด
จัดซื้อวัสดุในการอบรม ตาม
โครงการอบรมเสริมสร้างงาน
สร้างคน สร้างรายได้ ตาม
6
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 2
จัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม
ตามโครงการอบรมเสริมสร้าง
7 งาน สร้างคน สร้างรายได้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 2
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
8 จานวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง (แบตเตอร์รี่)
9 หมายเลขทะเบียน กง 6870
ชัยภูมิ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
10 ประจาสานักปลัด

1,050.00

540.00

10,500.00

ร้าน COM&CROSS
1,050.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
141/2562 ลว. 4 ก.ค. 62
โดยตรง

หจก.ชัยภูมศึกษา
ภัณฑ์(อกแมน2)
540.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
142/2562 ลว. 5 ก.ค. 62
โดยตรง

หจก.ชัยภูมศึกษา
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
10,500.00 เฉพาะเจาะจง
ภัณฑ์(อกแมน2)
(ล๊อกแมน2) 10,500.-บาท
10,500.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
143/2562 ลว. 5 ก.ค. 62
โดยตรง

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS
1,050.-บาท

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
540.00 เฉพาะเจาะจง
(ล๊อกแมน2) 540.-บาท

5,800.00

หจก.ศรีวฒ
ั นา
หจก.ศรีวฒ
ั นาเฟอร์นิเจอร์
เป็นผู้จาหน่าย
5,800.00 เฉพาะเจาะจง
เฟอร์นิเจอร์ 5,800.144/2562 ลว. 5 ก.ค. 62
5,800.-บาท
โดยตรง
บาท

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,301.00

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
4,301.00 เฉพาะเจาะจง
(ล๊อกแมน2) 4,301.-บาท

ร้านสยามการไฟฟ้า
4,000.-บาท

ร้านสยามการไฟฟ้า
4,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
146/2562 ลว. 9 ก.ค. 62
โดยตรง

หจก.ชัยภูมศึกษา
ภัณฑ์(อกแมน2)
4,301.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
147/2562 ลว. 9 ก.ค. 62
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องปริ้นเตอร์) ประจา
11 สานักปลัด
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร) ประจา
12 สานักปลัด
จัดซื้อต้นเทียนพรรษาและชุด
สังฆทาน ตามโครงการสืบ
13
สานประเพณีวนั เข้าพรรษา
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์แบบ 5
14 สายนอก 16 สายใน
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว จานวน
15 10 ตัว
จัดซื้อน้าดื่มพร้อมน้าแข็ง
ตามโครงการสืบสาน
16 ประเพณีวนั เข้าพรรษา
จัดซื้อครุพัณฑ์งานบ้านงาน
17 ครัว จานวน 3 รายการ

5,560.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้
เป็นผู้จาหน่าย
5,560.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วสิ จากัด 5,560.- แอนด์เซอร์วสิ จากัด
148/2562 ลว. 10 ก.ค. 62
โดยตรง
บาท
5,560.-บาท

11,400.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้
เป็นผู้จาหน่าย
11,400.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วสิ จากัด 11,400.- แอนด์เซอร์วสิ จากัด
149/2562 ลว. 10 ก.ค. 62
โดยตรง
บาท
11,400.-บาท

9,600.00

ร้านเพิ่มทรัพย์สังฆภัณฑ์
9,600.00 เฉพาะเจาะจง
9,600.-บาท
ร้าน เอ.ซี.ซัพพลาย
15,000.-บาท

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00

หจก.ศรีวฒ
ั นาเฟอร์นิเจอร์
20,000.00 เฉพาะเจาะจง
20,000.-บาท

870.00

870.00 เฉพาะเจาะจง

45,200.00

45,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS
870.-บาท
ร้าน ย่งเซ่งฮวดอะไหล่
45,200.-บาท

ร้านเพิ่มทรัพย์
สังฆภัณฑ์ 9,600.บาท

เป็นผู้จาหน่าย
150/2562 ลว. 10 ก.ค. 62
โดยตรง

ร้าน เอ.ซี.ซัพพลาย
15,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
153/2562 ลว. 10 ก.ค. 62
โดยตรง

หจก.ศรีวฒ
ั นา
เฟอร์นิเจอร์
20,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
154/2562 ลว. 10 ก.ค. 62
โดยตรง

ร้าน COM&CROSS
870.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
156/2562 ลว. 11 ก.ค. 62
โดยตรง

ร้าน ย่งเซ่งฮวด
เป็นผู้จาหน่าย
157/2562 ลว. 12 ก.ค. 62
อะไหล่ 45,200.บาท
โดยตรง

จัดซื้อจอรับภาพโปรสเตอร์
18 ขนาด 180x180 ซม. 1 จอ
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
เอนกประสงค์ (Smart Card
19 Reader) จานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
20 เครื่องพิมพ์) ประจากองคลัง
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ตามโครงการกาจัด
21 ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น้าสาธารณะ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(มิเตอร์ไฟฟ้า) ประจาสานัก
22
ปลัด
จัดซื้อน้าดื่มพร้อมน้าแข็ง
ตามโครงการกาจัดผักตบชวา
23 และวัชพืชในแหล่งน้า
สาธารณะ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน ประจา
24 สานักปลัด

2,450.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้
เป็นผู้จาหน่าย
2,450.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วสิ จากัด 2,450.- แอนด์เซอร์วสิ จากัด
158/2562 ลว. 12 ก.ค. 62
โดยตรง
บาท
2,450.-บาท

2,800.00

หจก.ชัยภูมิศึกษา
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
2,800.00 เฉพาะเจาะจง
ภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)
(ล๊อกแมน2) 2,800.-บาท
2,800.-บาท

12,540.00

เป็นผู้จาหน่าย
159/2562 ลว. 19 ก.ค. 62
โดยตรง

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้
เป็นผู้จาหน่าย
12,540.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วสิ จากัด 12,540.- แอนด์เซอร์วสิ จากัด
160/2562 ลว. 23 ก.ค. 62
โดยตรง
บาท
12,540.-บาท
บริษัท บางจากกรี
เป็นผู้จาหน่าย
นเนท จากัด 5,000.161/2562 ลว. 24 ก.ค. 62
โดยตรง
บาท

5,000.00

บริษัท บางจากกรีนเนท
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด 5,000.-บาท

1,200.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านรอบรู้การช่าง
1,200.-บาท

ร้านรอบรู้การช่าง
1,200.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
162/2562 ลว. 24 ก.ค. 62
โดยตรง

992.00

992.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS
992.-บาท

ร้าน COM&CROSS
992.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
163/2562 ลว. 26 ก.ค. 62
โดยตรง

หจก.ชัยภูมิศึกษา
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
9,165.00 เฉพาะเจาะจง
ภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)
(ล๊อกแมน2) 9,165.-บาท
9,165.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
164/2562 ลว. 31 ก.ค. 62
โดยตรง

9,165.00

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์
25 ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน
กข 7492 ชัยภูมิ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
เขียนมนการอบรม ตาม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
26 ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏัติภาคสนาม ตาม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
27 ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏัติภาคสนาม ตาม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
28 ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

12,800.00

1,500.00

15,800.00

3,093.00

บริษัท ค็อกพิท สาราญ
บริษัท ค็อกพิท
เป็นผู้จาหน่าย
12,800.00 เฉพาะเจาะจง การยาง จากัด 12,800.- สาราญการยาง จากัด
165/2562 ลว. 31 ก.ค. 62
โดยตรง
บาท
12,800.-บาท

หจก. ชัยภูมิศึกษา
หจก. ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
ภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)
(ล๊อกแมน2) 1,500.-บาท
1,500.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
166/2562 ลว. 31 ส.ค. 62
โดยตรง

ร้านคอนสวรค์การ
ดับเพลิง 15,800.บาท

เป็นผู้จาหน่าย
167/2562 ลว. 31 ส.ค. 62
โดยตรง

ร้านคอนสวรค์การ
15,800.00 เฉพาะเจาะจง
ดับเพลิง 15,800.-บาท

3,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท บริษัท บางจากกรีน เป็นผู้จาหน่าย
168/2562 ลว. 31 ส.ค. 62
จากัด 3,093.-บาท เนทจากัด3,093.-บาท โดยตรง

จ้างเหมาจัดทาป้าย ตาม
โครงการเยาวชนอนุรักษ์
29 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จ้างเหมาจัดทาป้าย ตาม
โครงการอบรมเสริมสร้างงาน
สร้างคน สร้างรายได้ ตาม
30 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 2
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์
ระบบ IP PHONE พร้อม
31 อุปกรณ์ จานวน 2 หน่วย
หมายเลข
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ตาม
โครงการสืบสานประเพณีวนั
32
เข้าพรรษา
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต
33 หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล ต.
ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ
34 ของเทศบาลตาบลชีลอง

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

75/2562 ลว. 3 ก.ค. 62

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

76/2562 ลว. 5 ก.ค. 62

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

77/2562 ลว. 10 ก.ค. 62

หจก.ป้ายดีไซน์
450.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

78/2562 ลว. 10 ก.ค. 62

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
35,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

79/2562 ลว. 12 ก.ค. 62

นางกองแก้ว ฝาชัยภูมิ นางกองแก้ว ฝา
2,240.-บาท
ชัยภูมิ 2,240.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

80/2562 ลว. 15 ก.ค. 62

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท

700.00

700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 700.-บาท

2,675.00

450.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีโอที จากัด
2,675.-บาท

450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 450.-บาท

35,400.00

35,400.00 เฉพาะเจาะจง

2,240.00

2,240.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
35,000.-บาท

หจก.ป้ายดีไซน์
300.-บาท

หจก.ป้ายดีไซน์
700.-บาท

บริษัท ทีโอที จากัด
2,675.-บาท

จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ฝายน้าล้นฝายขี้กากโดยการ
เสริมสันฝาย หมู่ 3 บ้าน
35
หนองสระ ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ 2
บ้านกุดเหม่ง ต.ชีลอง อ.เมือง
36
จ.ชัยภูมิ
จ้างเหมาจัดทาป้าย ตาม
โครงการกาจัดผีกตบชวัชพืช
37
ในแหล่งน้าสาธารณะ
จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน
38 กข 7492 ชัยภูมิ
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ตาม
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
39 ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการปรับปรุงถนนดิน
ยกระดับพร้อมลงลูกรัง ผิว
40 จราจร หมู่ 1 บ้านชีลอง ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

30,800.00

30,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
30,000.-บาท
ภัณฑ์ 30,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

12,700.00

12,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายวัชรินทร์ จันทสังข์
12,700.-บาท

นายวัชรินทร์ จันท
สังข์ 12,700.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
82/25462 ลว. 19 ก.ค. 62
โดยตรง

หจก.ป้ายดีไซน์
300.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

83/2562 ลว. 24 ก.ค. 62

บริษัท ค็อกพิทสาราญ
บริษัท ค็อกพิท
เป็นผู้รับจ้าง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง การยาง จากัด 15,000.- สาราญการยาง จากัด
โดยตรง
บาท
15,000.-บาท

84/2562 ลว. 31 ก.ค. 62

300.00

15,000.00

650.00

66,500.00

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท

650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายดีไซน์ 650.-บาท

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์
650.-บาท

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
65,000.-บาท
ภัณฑ์ 65,000.-บาท

81/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

85/2562 ลว. 31 ก.ค. 62

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

29/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

โครงการปรับปรุงถนนดิน
41 ยกระดับพร้อมลงลูกรัง

247,400.00 206,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
204,000.-บาท
ภัณฑ์ 204,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

30/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

โครงการลงลูกรังผิวจราจร
(สายภูหล่น - บ้านหนองปลา
42 โด) ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

155,300.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
130,000.-บาท
ภัณฑ์ 130,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

31/2562 ลว. 19 ก.ค. 62

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

32/2562 ลว. 23 ก.ค. 62

43

โครงการวางท่อระบายน้า
พร้อมขุดลอกคลองดิน หมู่ 2
บ้านกุดเหม่ง ต.ชีลอง อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ

โครงการก่อสร้างถนนคอกรีต
เสริมเหล็ก (สายคุ้มโจด) หมู่
44 15 บ้านโสกน้าขาว ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างเหมาคนงานช่วยเหลือ
45 งานด้านส่งเสริมการเกษตร

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
495,000.-บาท
หจก.ศิวชัยคอนสตรัคชั่น
500,000.-บาท
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง
ภัณฑ์ 495,000.-บาท
2017
499,000.-บาท

500,000.00 487,400.00 เฉพาะเจาะจง

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

(นางจานงค์ สิมะระ)
นักวิชาการพัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
486,000.-บาท

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
486,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

33/2562 ลว. 25 ก.ค. 62

นายวีระภูมิ วีระปิด
7,500.-บาท

นายวีระภูมิ วีระปิด
7,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

36/2562 ลว. 31 ก.ค. 62

(นางสาววงเดือน แสนซื่อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

