แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 4 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
ลำดั
วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง
บที่
ซื้อหรือจ้ำง
จ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือกำรจ้ำง

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ขนาด 2
1 บาน จานวน 2 หลัง

10,600.00

เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวฒ
ั นาเฟอร์นิเจอร์

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
2 ยี่ห้อ Samsuung 101s

7,260.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ 7,260.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
106/2561 ลว. 3 เม.ย. 61
โดยตรง

2,700.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ 2,700.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
107/2561 ลว. 3 เม.ย. 61
โดยตรง

1,700.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS

ร้าน COM&CROSS
1,700.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
108/2561 ลว. 3 เม.ย. 61
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
3
MTL-D101 s
จัดซื้อน้าดื่มพร้อม
น้าแข็ง สาหรับ
4 ผู้เข้าร่วมประชุมแผนฯ

หจก.ศรีวฒ
ั นา
เป็นผู้จาหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 10,600.-บาท โดยตรง

105/2561 3 เม.ย. 61

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
5 งานประมวลผล แบบที่
2 จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
6 หมึกพิมพ์ (INK TANK
Print)
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสาหรับงาน
7 สานักงาน จานวน 1
เครื่อง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการประเพณีบุญ
8 เดือนหกศาลเจ้าพ่อ
พระยาแล
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุและ
10 สืบสานประเพณีนาสู่
การดาเนินชีวติ ตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

60,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ 60,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
110/2561 ลว. 4 เม.ย. 61
โดยตรง

8,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ 8,600.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
111/2561 ลว. 4 เม.ย. 61
โดยตรง

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ 16,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
112/2561 ลว. 5 เม.ย. 61
โดยตรง

2,459.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
113/2561 ลว. 5 เม.ย. 61
(ล๊อกแมน2) 2,459.-บาท
โดยตรง

1,400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS

ร้าน COM&CROSS
1,400.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
114/2561 ลว. 5 เม.ย. 61
โดยตรง

จัดซื้อน้าดื่มพร้อม
น้าแข็ง ตามโครงการ
11 ประเพณีบุญเดือนหก
ศาลเจ้าพ่อพระยาแล

เป็นผู้จาหน่าย
115/2561 ลว. 9 เม.ย. 61
โดยตรง

เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อโต๊ะทางานระดับ
12 6-7 จานวน 2 ตัว

9,000.00

เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวฒ
ั นาเฟอร์นิเจอร์

หจก.ศรีวฒ
ั นา
เป็นผู้จาหน่าย
116/2561 ลว. 10 เม.ย. 61
เฟอร์นิเจอร์ 9,000.-บาท
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
13 ครัว ประเภทน้าดื่ม

345.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัจฉรา บุตรวงศ์

น.ส.อัจฉรา บุตรวงศ์
345.-บาท

2,780.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ 2,780.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
118/2561 ลว. 23 เม.ย. 61
โดยตรง

2,780.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ

ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์
เซอร์วสิ 2,780.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
119/2561 ลว. 24 เม.ย. 61
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
หมึกเครื่องปริ้นเตอร์
ยี่ห้อ SAMSUNG ML
14 1610 หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ 416-49-013
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
SAMSUNG ML-1640
15 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
416-52-018

ร้าน COM&CROSS

ร้าน COM&CROSS
2,810.-บาท

2,810.00

เป็นผู้จาหน่าย
117/2561 ลว. 23 เม.ย.61
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ประจาสานักปลัด
16 จานวน 17 รายการ

3,455.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
120/2561 ลว. 24 เม.ย. 61
(ล๊อกแมน2) 3,455.-บาท
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
17 ครัว ประจาสานักปลัด

3,599.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
121/2561 ลว. 26 เม.ย. 61
(ล๊อกแมน2) 3,599.-บาท
โดยตรง

จัดซื้อดอกไม้ประดับ/
ไม้ผล ตามโครงการ
18 ปรับปรุงภูมิทัศน์

2,980.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย
2,980.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
122/2561 ลว. 26 เม.ย. 61
โดยตรง

จัดซื้อเมล็ดพันธ์ผักสวน
ครัว ตามโครงการ
19 ปรับปรุงภูมิทัศน์

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย
1,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
123/2561 ลว. 26 เม.ย. 61
โดยตรง

จัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก ขนาด 4 ฟุต
20 จานวน 6 หลัง

22,800.00

เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีวฒ
ั นาเฟอร์นิเจอร์

2,860.00

เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กองคลัง
21 ประเดือน เมษายน
2561

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

หจก.ศรีวฒ
ั นา
เป็นผู้จาหน่าย
124/2561 ลว. 30 เม.ย. 61
เฟอร์นิเจอร์ 22,800.-บาท โดยตรง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 2,860.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
25/2561 ลว. 30 มี.ค. 61
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กองช่าง
22 ประเดือน เมษายน
2561

4,505.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 4,505.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
26/2561 ลว. 30 มี.ค. 61
โดยตรง

18,540.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 18,540.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
27/2561 ลว. 30 มี.ค. 61
โดยตรง

6,686.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด

บริษัท บางจากกรีนเนท
จากัด 6,686.50.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
28/2561 ลว. 30 มี.ค. 61
โดยตรง

จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ
21 ประจาสานักปลัด

1,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลแอร์แอนด์เซอร์วสิ

จ้างเหมาจัดทาป้าย
22 ประชุมแผนฯ

700.00

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กองสา
ธารณุสขและ
23 สิ่งแวดล้อม ประเดือน
เมษายน 2561
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น สานักปลัด
24 ประเดือน เมษายน
2561

เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านมงคลแอร์แอนด์
เซอร์วสิ 1,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

72/2561 ลว.3 เม.ย. 61

ร้านป้ายดีไซน์ 700.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

73/2561 ลว. 3 เม.ย. 61

จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
23 และสืบสานประเพณี
นาสู่การดาเนินชีวติ
ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ และ
สืบสานประเพณี นาสู่
24
การดาเนินชีวติ ตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
จ้างจัดทาป้าย ตาม
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
25
ถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ เทศกาล
สงกรานต์
จ้างเหมาจัดทาป้าย
สวัสดีปีใหม่ไทย วัน
26 สงกรานต์

เฉพาะเจาะจง นางระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นางระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
9,900.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

74/2561 ลว. 4 เม.ย. 61

450.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 450.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

75/2561 ลว. 4 เม.ย. 61

1,650.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 1,650.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

76/2561 ลว. 4 เม.ย. 61

4,076.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 4,076.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

77/2561 ลว. 5 เม.ย. 61

9,900.00

จ้างเหมาจัดทาพาน
บายศรี ตามโครงการ
27 ประเพณีบุญเดือนหก
ศาลเจ้าพ่อพระยาแล
จ้างจัดขบวนรา ตาม
โครงการประเพณีบุญ
28 เดือนหกศาลเจ้าพ่อ
พระยาแล
จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการประเพณี
29 บุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อ
พระยาแล
จ้างเหมาซ่อม
บารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลางหมายเลข
30 ทะเบียน กง 6870
ชัยภูมิ
จ้างเหมาซ่อมระบบ
แอร์รถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข
31
7492 ชัยภูมิ

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายศราวุธ โพธิ์ชัย

นายศราวุธ โพธิ์ชัย
16,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

78/2561 ลว. 10 เม.ย. 61

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายศราวุธ โพธิ์ชัย

นายศราวุธ โพธิ์ชัย
3,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

79/2561 ลว. 10 เม.ย. 61

1,300.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายดีไซน์

ร้านป้ายดีไซน์ 1,300.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

80/2561 ลว. 4 เม.ย. 61

6,698.24

เฉพาะเจาะจง

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

82/2561 ลว. 30 เม.ย. 61

9,710.00

เฉพาะเจาะจง

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

83/2561 ลว. 30 เม.ย. 61

บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณ
จากัด
วาสี จากัด 6,698.24

ร้านพิชัยแอร์

ร้านพิชัยแอร์ 9,710.บาท

จ้างก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. รูปตัวยู หมู่
32 15 ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ

450,000.00

จ้างก่อสร้างรางรบายน้า
คสล, รูปตัวยู (สาย
บ้านนายวีระ - นานาง
33 สุดใจ) หมู่ 12 ต.ชีลอง 379,000.00
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. รูปตัวยู (สาย
หน้าวัด-ศาลา
34 กลางบ้าน) หมู่ 2 ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง
(สายนานายดุสิต - นา
นายประยูร) หมู่ 2
35
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ
36 ประจาสานักปลัด

139,000.00

95,000.00

1,000.00

เฉพาะเจาะจง หจก.สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง 2017

เฉพาะเจาะจง หจก.สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง 2017

เฉพาะเจาะจง หจก.สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง 2017

หจก.สาธิต เอ็นจิเนียริ่ง
2017 450,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุดและ
13/2561 ลว. 4 เม.ย. 61
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

หจก.สาธิต เอ็นจิเนียริ่ง
2017 379,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุดและ
14/2561 ลว. 5 เม.ย. 61
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

หจก.สาธิต เอ็นจิเนียริ่ง
2017 139,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุดและ
15/2561 ลว. 5 เม.ย. 61
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

เป็นผู้เสนอ
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ ราคาต่าสุดและ
เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
70/2561 ลว. 28 มี.ค. 61
95,000.-บาท
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

เฉพาะเจาะจง

ร้านมงคลแอร์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์

ร้านมงคลแอร์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ 1,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

71/2561 ลว. 28 มี.ค. 61

จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย บริเวณ
อาคารสถานที่โดยรอบ
37 สานักงานเทศบาล
ตาบลชีลอง
จ้างก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลงลูกรัง
หมู่ 2 ต.ชีลอง อ.เมือง
38
จ.ชัยภูมิ

72,000.00

จ้างปรับปรุงถนนดิน
ยกระดับพร้อมลงลูกรัง
41 ผิวจราจร หมู่ 14 ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

2/2561 ลว. 30 มี.ค. 61

เป็นผู้เสนอ
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ ราคาต่าสุดและ
เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
415,000.-บาท
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

6/2561 ลว. 2 มี.ค. 61

เป็นผู้เสนอ
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ ราคาต่าสุดและ
เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
225,200.-บาท
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

3/2561 ลว. 6 ก.พ. 61

268,100.00

เป็นผู้เสนอ
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ ราคาต่าสุดและ
เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
286,100.-บาท
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

8/2561 ลว. 2 มี.ค. 61

495,000.00

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุดและ
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

9/2561 ลว. 5 มี.ค. 61

415,000.00

จ้างลงลูกรังผิวจราจร
หมู่ 10 ต.ชีลอง อ.เมือง
39 จ.ชัยภูมิ
225,200.00
จ้างลงลูกรังผิวจราจร
(จากหนองบัวขาว - ลา
40 ห้วยสงแก) หมู่ 5 ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

บริษัท รักษาความ
บริษัท รักษาความปลอดภัย
เฉพาะเจาะจง
ปลอดภัยชัยภูมิโปรการ์ด
ชัยภูมิโปรการ์ด จากัด
จากัด 72,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง หจก.สาธิตเอ็นจิเนยริ่ง 2017

หจก.สาธิต เอ็นจิเนียริ่ง
2017 495,000.-บาท

จ้างก่อสร้างถนน คลส.
(สายศาลปู่ตา-วัดบุ่ง
42 สาวดาล) หมู่ 4 ต.ชีลอง 499,000.00
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 6 ต.ชีลอง อ.เมือง
43 จ.ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 2 ต.ชีลอง อ.เมือง
44 จ.ชัยภูมิ

365,100.00

547,100.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
499,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุดและ
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

10/2561 14 มี.ค. 61

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
365,100.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุดและ
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

12/2561 14 มี.ค. 61

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
457,100.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุดและ
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

13/2561 14 มี.ค. 61

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

