แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 8 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
ลำดั
วงเงินที่จะ
วิธซี ื้อหรือ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง
บที่
ซื้อหรือจ้ำง
จ้ำง
จ้างเหมาคนงานช่วย
ปฏิบตั ิงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
1
จานวน 6 เดือน (1 ม.ค.
61 -30 มิ.ย. 61)
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบตั ิงานประจารถกู้
ชีพฉุกเฉิน จานวน 3
2 เดือน ( 1 ม.ค. 61 - 31
มี.ค. 61)
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบตั ิหน้าที่ขับรถเก็บ
ขนขยะ จานวน 3
3 เดือนๆละ 8,00.-บาท
(1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค.
61)

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือกำรจ้ำง

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

25/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

42,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

21,000.00

เฉพาะเจาะจ
นายอรรถพล ชิดประทุม
นายอรรถพล ชิดประทุม
ง
21,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

26/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

24,000.00

เฉพาะเจาะจ
นายขวัญใจ สอนชัยภูมิ
นายขวัญใจ สอนชัยภูมิ
ง
24,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

27/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

น.ส.ปภาดา โกสูงเนิน

น.ส.ปภาดา โกสูงเนิน
42,000.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบตั ิงานประจาท้าย
รถเก็บขนขยะ จานวน
4
3 เดือน ( 1 ม.ค. 61 มี.ค. 61)
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบตั ิงานประจาท้าย
รถเก็บขนขยะ จานวน
5
3 เดือน ( 1 ม.ค. 61 31 มี.ค. 61)
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบตั ิงานประจาท้าย
รถเก็บขนขยะ จานวน
6 3 เดือน (1 ม.ค. 61 -31
มี.ค. 61)
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบตั ิงานขับรถกู้ชีพ
ฉุกเฉิน จานวน 3 เดือน
7
(1ม.ค. 61 - 31 มี.ค.
61)

21,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายแดง เปล่งวรรณ์

นายแดง เปล่งวรรณ์
21,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

28/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

21,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายศิลป์ธรรม โชคศิริ

นายศิลป์ธรรม โชคศิริ
21,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

29/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

21,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายอานาจ คาภา

นายอานาจ คาภา
21,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

30/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

21,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายธนกร โชคศิริ

นายธนกร โชคศิริ
21,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

31/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบตั ิงานประจารถกู้
ชีพฉุกเฉิน จานวน 3
8
เดือน (1 ม.ค. 61 - 31
มี.ค. 61)
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบตั ิงานประจารถกู้
ชีพฉุกเฉิน จานวน 3
9
เดือน (1 ม.ค. 61 - 31
มี.ค. 61)
จ้างเหมาคนงาน
ปฏิบตั ิงานด้านช่าง
10 ไฟฟ้า จานวน 1 เดือน
(1 ม.ค. 61 -31 ม.ค.
61)
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ประเภท น้าดื่ม
ประจาศูนย์พัฒนาเด็ก
11 เล็กสังกัดเทศบาล
ตาบลชีลอง
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ประเภทน้าดื่ม
12
ประจกองคลัง

21,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายดนัย นาคนิรันดร์

นายดนัย นาคนิรันดร์
21,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

32/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

21,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายวรากร ผ่องพันธ์

นายวรากร ผ่องพันธ์
21,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

33/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

8,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายอัษฎา ศรีชมชื่น

นายอัษฎา ศรีชมชื่น
8,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

34/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

1,530.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านสมจิตค้าส่ง

ร้านสมจิตค้าส่ง
1,530.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
30/2561 ลว. 12 ธ.ค. 60
โดยตรง

1,335.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านน้าดื่มเวลท์

ร้านน้าดื่มเวลท์
1,335.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
31/2561 ลว. 12 ธ.ค. 60
โดยตรง

จัดซื้อน้าดื่มพร้อม
น้าแข็ง ตามโครงการ
รักน้า รักป่า รักษา
13 แผ่นดิน "กิจกรรมสร้าง
ฝายชะลอน้า (ฝาย
ประชารัฐ)
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตาม
โครงการรักน้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน
14
"กิจกรรมสร้างฝาย
ชะลอน้า (ฝายประชา
รัฐ)"
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ดิน)
ตามโครงการรักน้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน
15 "กิจกรรมสร้างฝ่าย
ชะลอน้า (ฝายประชา
รัฐ)"
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
16 (หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร) ประจากองช่าง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
17 (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)

1,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านCOM&CROSS

ร้าน COM&CROSS
1,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
32/2561 ลว. 12 ธ.ค. 60
โดยตรง

2,700.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านCOM&CROSS

ร้าน COM&CROSS
2,700.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
33/2561 ลว. 12 ธ.ค. 60
โดยตรง

3,600.00

เฉพาะเจาะจ
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
34/2561 ลว. 12 ธ.ค. 60
ง
3,600.-บาท
โดยตรง

3,600.00

เฉพาะเจาะจ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ เป็นผู้จาหน่าย
35/2561 ลว. 18 ธ.ค. 60
ง
เซอร์วิส
เซอร์วิส 3,600.-บาท
โดยตรง

4,500.00

เฉพาะเจาะจ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ เป็นผู้จาหน่าย
36/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60
ง
เซอร์วิส
เซอร์วิส 4,500.-บาท
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
18 ประจากองคลัง
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
19 ประจากองช่าง

4,425.00

เฉพาะเจาะจ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ เป็นผู้จาหน่าย
37/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60
ง
เซอร์วิส
เซอร์วิส 4,425.-บาท
โดยตรง

165.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านคมตะวัน

3,135.00

เฉพาะเจาะจ
ง

2,480.00

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(หมึกเครื่องถ่าย
22 เอกสาร) ประจาสานัก
ปลัด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างประจา
จุด ตามโครงการ
23 ป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ
(เทศกาลปีใหม่ 2561)

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
20 ครัว ประจาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชีลอง
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง (แบตเตอร์รี่
21 รถยนต์) ประจากองช่าง

ร้านคมตะวัน 165.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
38/2561 ลว. 21 ธ.ค. 60
โดยตรง

ร้านCOM&CROSS

ร้านCOM&CROSS
3,135.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
39/2561 ลว. 21 ธ.ค. 60
โดยตรง

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านสยามการไฟฟ้า

ร้านสยามการไฟฟ้า
2,480.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
40/2561 ลว. 22 ธ.ค. 60
โดยตรง

11,400.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เซอร์วิส

ร้านชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เซอร์วิส 11,400.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
41/2561 ลว. 25 ธ.ค. 60
โดยตรง

11,040.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หจก.เสริมการไฟฟ้า

หจก.เสริมการไฟฟ้า
11,040.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
42/2561 ลว. 25 ธ.ค. 60
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
24 ประจาสานักปลัด

13,725.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร
ประจาศูนย์พัฒนาเด็ก
25 เล็กชีลอง

2,780.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านCOM&CROSS

1,222.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
47/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60
(ล๊อกแมน2) 1,222.-บาท
โดยตรง

3,750.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 3,750.-บาท

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
ตามโครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างความผูกพัน
ในองค์กร "กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
26 จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง"
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กองคลัง
27 ประจาเดือน ธันวาคม
2560

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
เป็นผู้จาหน่าย
43/2561 ลว. 26 ธ.ค. 60
(ล๊อกแมน2) 13,725.-บาท โดยตรง
ร้าน COM&CROSS
2,780.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
44/2561 ลว. 26 ธ.ค. 60
โดยตรง

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

9/2561 ลว. 30 พ.ย. 60

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กอง
สาธารณสุขและ
28 สิ่งแวดล้อม
ประจาเดือน ธันวาคม
2560

10,127.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 10,127.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
10/2561 ลว. 30 พ.ย. 60
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กองช่าง
29 ประจาเดือน ธันวาคม
2560

1,810.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 1,810.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
11/2561 ลว. 30 พ.ย. 60
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น สานัก
30 ปลัดประจาเดือน
ธันวาคม 2560

5,935.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 5,935.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
12/2561 ลว. 30 พ.ย. 60
โดยตรง

1,175.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นางระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นางระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
1,175.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม เพื่อประชุม
31 รับฟังแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

37/2561 ลว. 6 ธ.ค. 60

จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการรักน้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน
32 "กิจกรรมสร้างฝาย
ชะลอน้า (ฝายประชารัฐ)
จ้างซ่อมแซมถนน
(สายบ้านนายสมบูรณ์ 33 นางวราพร) หมู่ 16 ต.
ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง
ผิวจราจร (สายหนอง
กระทุ่ม - บากุลา) หมู่
34
17 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง
ผิวจราจร(สายหนอง
โหล่ม ลาห้วยกุดละลม)
35 หมู่ ม. 10 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างเหมาซ่อมแซม
รถยนต์บรรทุกขยะมูล
36 ฝอยแบบอัดท้าย

ร้านป้ายดีไซน์ 450.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

38/2561 ลว. 12 ธ.ค. 60

19,300.00

เฉพาะเจาะจ
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
ง
19,300.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

33/2561 ลว. 12 ธ.ค. 60

80,000.00

เฉพาะเจาะจ
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
ง
80,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

34/2561 ลว. 12 ธ.ค. 60

64,000.00

เฉพาะเจาะจ
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
ง
64,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

35/2561 ลว. 13 ธ.ค. 60

43,760.07

เฉพาะเจาะจ
บริษัท อีซูซุตังปัก จากัด
บริษัท อีซูซุตังปัก จากัด
ง
43,760.07.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

39/2561 ลว.27 ธ.ค. 60

450.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านป้ายดีไซน์

จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
37 เครื่องดื่ม เพื่อประชุม
สภาเทศบาลตาบลชีลอง
จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
38 เครื่องดื่ม เพื่อประชุม
สภาเทศบาลตาบลชีลอง
จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการป้องกัน
และลดอุบตั ิเหตุบน
39 ท้องถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ
(เทศกาลปีใหม่ ปี 2561)

625.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นางระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นางระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
625.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

40/2561 ลว. 27 ธ.ค. 60

625.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นางระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นางระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
625.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

41/2561 ลว. 27 ธ.ค. 60

1,650.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 1,650.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

48/2561 ลว. 26 ธ.ค. 60

จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างความผูกพัน
ในองค์กร "กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
40
จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและพักงานจ้าง"

540.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 540.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

42/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

จ้างเหมาจัดทาป้าย
อวยพรสวัสดีปใี หม่
41 2561

2,552.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 2,552.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

43/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

จ้างเหมาจัดทาป้าย
อวยพรสวัสดีปใี หม่
42 2561

2,552.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 2,552.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

43/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

600.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 600.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

44/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

43

จ้างเหมาจัดทาป้ายรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

จ้างเหมาจัดทาป้าย
อถล. งานสาธารณสุข
44 และสิ่งแวดล้อม
จ้างเหมาจัดทาป้าย
45 อถล. งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายฝายขี้กาก บ้าน
46 หนองสระ หมู่ 3 ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนหว้าน
47 ไพล-บ้านปึกหมู่ 4
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมูบ่ า้ น แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่
48 3,หมู่ 11 ต.ชีลอง อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ

450.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 450.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

45/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

450.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 450.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

45/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

123,000.00

เฉพาะเจาะจ
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
ง
123,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

1/2561 ลว. 13 ธ.ค. 60

2,290,000

ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิก
ส์
(E-bidding)

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
2,290,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

1/2561 ลว. 28 ธ.ค. 60

2,370,000

ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิก
ส์
(E-bidding)

หจก.นุสนธิ์กิจก่อสร้าง

หจก.นุสนธิ์กิจก่อสร้าง
2,370,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

2/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมูบ่ า้ น แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4
49 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ

2,360,000

ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิก
ส์
(E-bidding)

หจก.นุสนธิ์กิจก่อสร้าง

หจก.นุสนธิ์กิจก่อสร้าง
2,360,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

3/2561 ลว. 29 ธ.ค. 60

