แบบ สขร. 1

ลำ
งำนที่จัดซื้อหรือจัด
ดับ
จ้ำง
ที่
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว ประจากอง
1
คลัง
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว ประจา
2 สานักปลัด
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
3 ประจานักปลัด
จัดซื้อวัคซีนพร้อม
อุปกรณ์ ตาม
โครงการป้องกันและ
4 ควบคุมโรคพิษุสุนัข
บ้าคุมกาเนิดสุนัขและ
แมว
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
5 ประจากองช่าง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 3 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
ผู้ได้รบั กำร
วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อหรือ
รำคำกลำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ คัดเลือกและรำคำ
หรือจ้ำง
จ้ำง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำง

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

168/2561 ลว. 1 ส.ค. 61

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

169/2561 ลว. 2 ส.ค. 61

เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อกแมน2)

หจก.ชัยภูมศึกษา
ภัณฑ์(อกแมน2)
4,635.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

170/2561 ลว. 2 ส.ค. 61

เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิสัตว์แพทย์

ร้านชัยภูมิสัตว
แพทย์ 60,000.บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

171/2561 ลว. 6 ส.ค. 61

ร้านคมตะวันบริการ

ร้านคมตะวัน
บริการ 475.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

172/2561 ลว. 7 ส.ค. 61

1,840.00

เฉพาะเจาะจง

2,011.00

หจก.ชัยภูมิศึกษา
เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อกแมน2) ภัณฑ์(ล๊อกแมน2)
2,011.-บาท

4,635.00

60,000.00

475.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้าดื่มเววล์

ร้านน้าดื่มเววล์
1,840.-บาท

จัดซื้อน้าดื่มพร้อม
น้าแข็ง ตามโครงการ
6 ปกป้องสถาบันสาคัญ
(กิจกรรมวันแม่)

7

8

จัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน

จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิ
9 ทัศน์และเพิ่มพื้นที่สี
เขียว
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(หมึกเครื่องถ่าย
10 เอกสาร) ประจากอง
ช่าง

1,000.00

50,000.00

55,000.00

900.00

3,600.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS

ร้าน
COM&CROSS
1,000.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

ร้านคอนสวรรค์การดับเพลิง

ร้านคอนสวรรค์
การดับเพลิง
50,000.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย 174/2561 ลว. 16 ส.ค. 61
โดยตรง

ร้านณภัทร เอ็นจิเนียริ่ง

ร้านณภัทรเอ็นจิ
เนียริ่ง 55,000.บาท

เป็นผู้
จาหน่าย 175/2561 ลว. 16 ส.ค. 61
โดยตรง

ร้านคมตะวันบริการ

ร้านคมตะวัน
บริการ 900.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย 178/2561 ลว. 17 ส.ค. 61
โดยตรง

ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วสิ

ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อป
ปี้แอนด์เซอร์วสิ
3,600.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย 179/2561 ลว. 17 ส.ค. 61
โดยตรง

173/2561 ลว. 8 ส.ค. 61

จัดซื้อพันธุ์ไม้ ตาม
โครงการเยาวชน
อนุรักษ์
11 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อไม้ไผ่ ตาม
โครงการเยาวชน
อนุรักษ์
12
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตาม
โครงการเยาวชน
อนุรักษ์
13 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
14 วิทยุ ประจากองช่าง
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 ประจากองช่าง

900.00

1,500.00

4,350.00

12,450.00

4,225.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้แอนด์เซอร์วสิ

ร้านถิ่นสมุทร์ก๊อป
ปี้แอนด์เซอร์วสิ
900.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย 180/2561 ลว. 20 ส.ค. 61
โดยตรง

นางสะดี ปราบคะเชน

นางสะดี ปราบคะ
เชน 1,500.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย 181/2561 ลว. 20 ส.ค. 61
โดยตรง

ร้านครรภ์ชนะพันธุ์ไม้รุ่งเรือง

ร้านครรภ์ชนะพันธุ์
ไม้รุ่งเรือง
4,350.-บาท

เป็นผู้
จาหน่าย 182/2561 ลว. 20 ส.ค. 61
โดยตรง

หจก.เสริมการไฟฟ้า (2555)

หจก.เสริมการ
ไฟฟ้า (2555)

เป็นผู้
จาหน่าย 183/2561 ลว. 20 ส.ค. 61
โดยตรง

ร้านคมตะวันบริการ

เป็นผู้
ร้านคมตะวัน
จาหน่าย 184/2561 ลว. 27 ส.ค. 61
บริการ 4,225.-บาท
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กองคลัง
16 ประจาเดือน
สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น สานัก
17 ปลัด ประจาเดือน
สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กอง
สาธารณสุขและ
18 สิ่งแวดล้อม
ประจาเดือน สิงหาคม
2561
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น กองช่าง
19 ประจาเดือน
สิงหาคม 2561
จ้างเหมาซ่อม
บารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
พาหนะ หมายเลข
20
ทะเบียน ตค 1625
ชัยภูมิ

4,624.87

2,189.87

17,215.19

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

บริษัท บางจาก
กรีนเนท จากัด
4,624.87 บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

41/2561 ลว. 31 ก.ค. 61

บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

บริษัท บางจาก
กรีนเนท จากัด
2,189.87 บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

42/2561 ลว. 31 ก.ค. 61

บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

บริษัท บางจาก
กรีนเนท จากัด
17,215.19 บาท

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

43/2561 ลว. 31 ก.ค. 61

เป็นผู้
จาหน่าย
โดยตรง

44/2561 ลว. 31 ก.ค. 61

6,264.75

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด

บริษัท บางจาก
กรีนเนท จากัด
6,264.75 บาท

28,850.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านช่างใจ

ร้านช่างใจ
28,850.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
109/2561 ลว. 6 ส.ค. 61
โดยตรง

จ้างเหมาซ่อมแซม
บารุงรักษารถเครนไฮ
21 ดรอลิกพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า
จ้างเหมาคัดลอก
เอกสาร (ร่าง) เทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
22 2562 พร้อม
รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้าง (แบบ ปร.4,
ปร.5)
จ้างเหมาจัดทาป้าย
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธี
23 มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2561
จ้างเหมาจัดทาป้ายไว
นิล ตามโครงการ
ป้องกันและควบคุม
24 โรคพิษสุนัขบ้า
คุมกาเนิดสุนัขและแมว

150.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอดุลย์การยาง

ร้านอดุลย์การยาง เป็นผู้รับจ้าง
110/2561 ลว. 6 ส.ค. 61
150.-บาท
โดยตรง

5,024.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านแมงปอก๊อปปี้

ร้านแมงปอก๊อปปี้ เป็นผู้รับจ้าง
111/2561 ลว. 7 ส.ค. 61
5,024.-บาท
โดยตรง

2,852.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์
2,852.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
112/2561 ลว. 7 ส.ค. 61
โดยตรง

375.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์
375.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
113/2561 ลว. 7 ส.ค. 61
โดยตรง

จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการปกป้อง
25 สถาบันสาคัญของชาติ
(กิจกรรมวันแม่)
จ้างเหมาซ่อม
โทรศัพท์ของเทศบาล
26
ตาบลชีลอง
จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
28 เครื่องดื่มประชุมสภา
ฯ สมัยที่ 3/2561
ครั้งที่ 1
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องตัดหญ้า
29 ประจาสานักงาน
เทศบาลตาบลชีลอง
จ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อม
30 เครื่องดื่มประชุมสภา
ฯ สมัยที่ 3/2561
ครั้งที่ 2

375.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

1,650.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ.ที.ซัพพลาย

625.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS

5,330.00

เฉพาะเจาะจง

นางบุญหลาย ดีชัย

625.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน COM&CROSS

หจก.ป้ายดีไซน์
375.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
114/2561 ลว. 7 ส.ค. 61
โดยตรง

ร้าน เอ.ที.ซัพพลาย เป็นผู้รับจ้าง
115/2561 ลว. 7 ส.ค. 61
1,650.-บาท
โดยตรง

ร้าน
COM&CROSS
625.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
116/2561 ลว. 10 ส.ค. 61
โดยตรง

นางบุญหลาย ดีชัย เป็นผู้รับจ้าง
117/2561 ลว.14 ส.ค. 61
5,330.-บาท
โดยตรง

ร้าน
COM&CROSS
625.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
118/2561 ลว.17 ส.ค. 61
โดยตรง

จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการเยาวชน
อนุรักษ์
31
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์พาหนะ
32 หมายเลขทะเบียน
82-9114 ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเล็ก หมู่
33 16 บ้านชีลอง ต.ชี
ลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเล็ก
(สายศาลา SML 34 บ้านนายสง่า พื้น
ชัยภูม)ิ หมู่ 2 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเล็ก หมู่
35 5 ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ

750.00

16,211.57

365,500.00

326,500.00

129,500.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์

หจก.ป้ายดีไซน์
750.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
119/2561 ลว. 20 ส.ค. 61
โดยตรง

บริษัท ตังปักโคราช
เป็นผู้รับจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษัท ตังปักโคราช จากัด สาขาชัยภูมิ จากัด สาขาชัยภูมิ
120/2561 ลว. 29 ส.ค. 61
โดยตรง
16,211.57.-บาท

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

เป็นเสนอ
ราคาต่าสุด
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
และมี
365,500.-บาท
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

21/2561 ลว. 3 ส.ค. 61

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

เป็นเสนอ
ราคาต่าสุด
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
และมี
326,500.-บาท
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

22/2561 ลว. 3 ส.ค. 61

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

เป็นเสนอ
ราคาต่าสุด
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
และมี
129,500.-บาท
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

23/2561 ลว. 3 ส.ค. 61

จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเล็ก หมู่
6 ต.ชีลอง อ.เมือง
36
จ.ชัยภูมิ
จ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเล็ก หมู่
8 ต.ชีลอง อ.เมือง
37 จ.ชัยภูมิ

417,000.00

148,000.00

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตน้า ระบบประปา
หมูบ่ ้าน แบบผิวดิน
38 ขนาดใหญ่ หมู่ 11
2,503,000.00
บ้านใหม่พัฒา (ขุด
ลอกหนองน้าเพิ่มเติม)

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

e-bidding

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

เป็นเสนอ
ราคาต่าสุด
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
และมี
471,000.-บาท
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

24/2561 ลว. 3 ส.ค. 61

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

เป็นเสนอ
ราคาต่าสุด
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
และมี
148,000.-บาท
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

25/2561 ลว. 3 ส.ค. 61

เป็นเสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

5/2561 ลว. 30 ส.ค. 61

หจก.ณัฐกมล เจริญรุ่งเรืองกิจ

หจก.ณัฐกมล
เจริญรุ่งเรืองกิจ
2,503,000.-บาท

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

