แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

ลำ
งำนที่จัดซื้อหรือจัด
ดับ
จ้ำง
ที่
จ้างเหมาคนงานช่วย
ปฏิบัติงานคนงาน
ป้องกันและบรรเทา
1
สาธารณภัย
จ้างเหมาคนงานขับรถ
เก็บขนขยะมูลฝอย
2 แบบอัดท้าย

จ้างเหมาคนงาน
ประจาท้ายรถเก็บขน
3 ขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้าย

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 5 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ผู้ได้รบั กำร
เหตุผลที่
วิธีซื้อหรือ
รำคำกลำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ คัดเลือกและรำคำ คัดเลือกโดย
จ้ำง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำง

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปภาดา โกสูงเนิน

นางสาวปภาดา โก
เป็นผู้รับจ้าง
สูงเนิน 21,000.โดยตรง
บาท

27,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายขวัญใจ สอนชัยภูมิ

นายขวัญใจ สอน เป็นผู้รับจ้าง
51/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
ชัยภูมิ 27,000.-บาท โดยตรง

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายแดง เปล่งวรรณ์

นายแดง เปล่ง
วรรณ์ 21,000.บาท

50/2561 29 มิ.ย. 61

เป็นผู้รับจ้าง
52/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
โดยตรง

จ้างเหมาคนงาน
ประจาท้ายรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยแบบอัด
4 ท้าย

5

จ้างเหมาคนงานขับ
รถกูชีพฉุกเฉิน EMS

จ้างเหมาคนงาน
ประจาท้ายรถเก็บขน
6 ขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้าย

7

จ้างเหมาคนงานขับ
รถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายศิลป์ธรรม โชคศิริ

นายศิลป์ธรรม
เป็นผู้รับจ้าง
โชคศิริ 21,000.53/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
โดยตรง
บาท

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอานาจ คาภา

นายอานาจ คาภา เป็นผู้รับจ้าง
54/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
21,000.-บาท
โดยตรง

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายปรีชา หาญรุก

นายปรีชา หาญรุก เป็นผู้รับจ้าง
55/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
21,000.-บาท
โดยตรง

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนกร โชคศิริ

นายธนกร โชคศิริ เป็นผู้รับจ้าง
56/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
21,000.-บาท
โดยตรง

จ้างเหมาคนงาน
ประจารถกูชีพฉุกเฉิน
8 EMS

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายดนัย นาคนิรันดร์

จ้างเหมาคนงาน
ประจารถกูชีพฉุกเฉิน
9 EMS

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิรุตน์ งอกศิลป์

นายดนัย นาคนิ
รันดร์ 21,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
57/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
โดยตรง

นายนิรุตน์ งอก เป็นผู้รับจ้าง
58/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
ศิลป์ 21,000.-บาท โดยตรง

10

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ประจาสานักปลัด

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว ประจา
11 สานักปลัด
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(หมึกเครื่องถ่าย
12 เอกสาร) ประจากอง
ช่าง
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ประจากอง
13 สาธารณสุข จานวน
3 รายการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ประจากองคลัง
14 จานวน 3 รายการ

21,961.00

3,947.00

3,600.00

15,600.00

10,140.00

เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษา
ภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)
21,961.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

143/2561 ลว. 4 มิ.ย. 61

เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมิศึกษา
ภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)
3,947.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

144/2561 ลว. 5 มิ.ย. 61

เฉพาะเจาะจง

ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วสิ

ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วสิ
3,600.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

145/2561 ลว. 8 มิ.ย. 61

หจก.ศรีวฒ
ั นาเฟอร์นิเจอร์

หจก.ศรีวฒ
ั นา
เฟอร์นิเจอร์
15,600.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

146/2561 ลว. 11 มิ.ย. 61

หจก.ชัยภูมิศึกษา
ภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)
10,140.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

147/2561 ลว. 18 มิ.ย. 61

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)

จัดซื้อน้าดื่มพร้อม
น้าแข็ง ตามโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่
15 เพื่อให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
ในการฝึกอบรมทา
ดอกไม้จันทน์,พวง
หรีด ตามโครงการ
อบรมเสริมสร้างงาน
16 สร้างคน สร้างรายได้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รุ่นที่ 2
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตามโครงการอบรม
เสริมสร้างงาน สร้าง
คน สร้างรายได้
17 ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รุ่นที่ 2

1,970.00

9,000.00

780.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ร้านCOM&CROSS

ร้าน COM&CROSS
1,970.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

148/2561 ลว. 18 มิ.ย. 61

ร้านพนิดางานผ้างานฝีมือ

ร้านพนิดางานผ้า
งานฝีมือ 9,000.บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

149/2561 ลว. 20 มิ.ย. 61

หจก.ชัยภูมิศึกษา
ภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)
780.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

150/2561 ลว. 20 มิ.ย. 61

เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว ประเภทน้า
18 ดื่ม
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว ประเภทน้า
19 ดื่ม ประจาศูนย์พัฒฯ
เด็กเล็กทั้งสองแห่ง
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กองคลัง
ประจาเดือน
20
มิถุนายน 2561
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กอง
สาธารณสุขและ
21 สิ่งแวดล้อม
ประจาเดือน มิถุนายน
2561

900.00

255.00

3,619.63

18,199.92

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดื่มเวลล์

ร้านน้าดื่มเวลล์
900.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

151/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61

ร้านน้าดื่มเวลล์

ร้านน้าดื่มเวลล์
255.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

152/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61

บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

บริษัท บางจากกรี
นเนท จากัด
3,619.63.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

33/2561 ลว. 31 พ.ค. 61

บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

บริษัท บางจากกรี
นเนท จากัด
18,199.92.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

34/2561 ลว. 31 พ.ค. 61

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น สานัก
ปลัดสิ่งแวดล้อม
22 ประจาเดือน มิถุนายน
2561
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กองช่าง
สิ่งแวดล้อม
23 ประจาเดือน มิถุนายน
2561
จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มประชุมสภา
24 สมัยสามัญ สมัยที่
2/2561 ครั้งที่ 2

จ้างเหมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
25 420-56-015

6,139.52

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

บริษัท บางจากกรี
นเนท จากัด
6,139.52.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

35/2561 ลว. 31 พ.ค. 61

บริษัท บางจากกรี
นเนท จากัด
6,81.76.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

36/2561 ลว. 31 พ.ค. 61

6,881.76

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

625.00

เฉพาะเจาะจง

นางระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

2,700.00

เฉพาะเจาะจง

นางระภีพันธุ์ ติด เป็นผู้รับจ้าง
92/2561 ลว. 7 มิ.ย. 61
ชัยภูมิ 625.-บาท โดยตรง

ร้านมงคลแอร์
แอนด์
ร้านมงคลแอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
2,700.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
93/2561 ลว. 12 มิ.ย. 61
โดยตรง

26

จ้างขุดลอกคลองดิน
เหมืองวังกาพ

จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการเทศบาล
27 เคลื่อนที่เพื่อ
ให้บริการประชาชน
จ้างเหมาเครื่องขยาย
เสียงพร้อมเวทีกลาง
ตามโครงการเทศบาล
28 เคลื่อนที่เพื่อ
ให้บริการประชาชน
จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตาม
โครงการเทศบาล
29
เคลื่อนที่เพื่อ
ให้บริการประชาชน

12,500.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์

870.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

4,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมบัติ ตรงเมธี

1,200.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านCOM&CROSS

หจก.ทรัพย์สกุล
วัสดุภณ
ั ฑ์
12,500.-บาท

หจก.ป้ายดีไซน์
870-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
94/2561 ลว. 15 มิ.ย. 61
โดยตรง

เป็นผู้รับจ้าง
95/2561 ลว. 18 มิ.ย. 61
โดยตรง

นายสมบัติ ตรงเมธี เป็นผู้รับจ้าง
96/2561 ลว. 18 มิ.ย. 61
4,500.-บาท
โดยตรง

ร้าน
COM&CROSS
1,200.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
97/2561 ลว. 18 มิ.ย. 61
โดยตรง

จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตาม
โครงการอบรม
เสริมสร้างงาน สร้าง
30 คน สร้างรายได้ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและ
น้าดื่ม ตามโครงการ
อบรมเสริมสร้างงาน
31 สร้างคน สร้างรายได้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รุ่นที่ 2
จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการอบรม
เสริมสร้างงาน สร้าง
คน สร้างรายได้ ตาม
32 หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รุ่นที่ 2

5,400.00

เฉพาะเจาะจง

นางทองขันธ์ ครองโปร่งเกต

นางทองขันธ์ ครอง
เป็นผู้รับจ้าง
โปร่งเกต 5,400.โดยตรง
บาท

นางทองขันธ์ ครอง
เป็นผู้รับจ้าง
โปร่งเกต 7,200.99/2561 ลว. 20 มิ.ย. 61
โดยตรง
บาท

7,200.00

เฉพาะเจาะจง

นางทองขันธ์ ครองโปร่งเกต

700.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์
700-บาท

98/2561 20 มิ.ย. 61

เป็นผู้รับจ้าง
101/2561 ลว. 20 มิ.ย. 61
โดยตรง

จ้างขุดลอกคลองดิน
เหมืองวังตาหลุบ หมู่
33 16 ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
จ้างลงลูกรังผิวจราจร
รอบลาห้วยหนองอ้อ
34 หมู่ 4 ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลง
35 ลูกรังผิวจราจร หมู่
17 ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่
36 15 ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ 128,500.128,500.00 131,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิวชัยคอนสตรัคชั่น 129,000.หจก.สาธิตเอ็นจิเนี่ยริ่ง 2017 129,000.หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ 148,500.148,500.00 159,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิวชัยคอนสตรัคชั่น 149,500.หจก.สาธิตเอ็นจิเนี่ยริ่ง 2017 149,000.-

หจก.ทรัพย์สกุล
วัสดุภณ
ั ฑ์
128,500.-บาท

หจก.ทรัพย์สกุล
วัสดุภณ
ั ฑ์
148,500.-บาท

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ 347,500.หจก.ทรัพย์สกุล
347,500.00 354,500.00 เฉพาะเจาะจง
วัสดุภณ
ั ฑ์
หจก.สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง 2017 348,000.- 347,500.-บาท
หจก.ศิวชัยคอนสตรัคชั่น 348,500.-

หจก.สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง 2017 107,300.หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์ 107,000.107,000.00 110,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิวชัยคอนสตรัคชั่น 107,500.-

หจก.ทรัพย์สกุล
วัสดุภณ
ั ฑ์
107,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
17/2561 ลว. 15 มิ.ย. 61
คุณสมบัติ
ครบถ้วน
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
18/2561 ลว 15 มิ.ย. 61
คุณสมบัติ
ครบถ้วน
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
19/2561 ลว. 18 มิ.ย. 61
คุณสมบัติ
ครบถ้วน
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
20/2561 ลว. 27 มิ.ย. 61
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

