แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ลำดั
วงเงินที่จะ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
บที่
ซื้อหรือจ้ำง
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบตั ิงานแม่บา้ นทา
ความสะอาดอาคาร
1
สานักงานเทศบาล
ตาบลชีลอง
จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาปฏิบตั ิงาน
แม่บา้ นทาความสะอาด
2
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลชีลอง
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานด้าน
3 ส่งเสริมการเกษตร

รำคำกลำง

เลขที่และวันที่ของ
วิธซี ื้อหรือ รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญำหรือข้อตกลง
จ้ำง
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป
ในกำรซื้อหรือกำรจ้ำง

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

45,000.00

45,000.00

42,000.00

42,000.00

นางสมัคร คุ้มบ้าน
45,0000.-บาท

นางสมัคร คุ้มบ้าน
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

1/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

เฉพาะเจาะจ นางสายฝน หาญจิตร
ง
45,000.-บาท

นางสายฝน หาญจิตร
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

2/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

เฉพาะเจาะจ นายวีระภูมิ วีระภูมิ
ง
42,000.-บาท

นายวีระภูมิ วีระปิด
42,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

3/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานภายใน
4
สานักปลัด
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานภายใน
5
กองคลัง
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานภายใน
6
กองช่าง (ด้านโยธา)
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานภายใน
7 กองช่าง (ด้านคนสวน)
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานด้าน
8 การดูแลโรงสูบนาด้วย
พลังงานไฟฟ้า
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบตั ิงานขับรถเก็บ
9 ขนขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้าย

42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจ น.ส.ธันยากร นุฤทธิ์ น.ส.ธันยากร นุฤทธิ์มนตรี
ง
มนตรี 42,000.-บาท
42,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

4/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจ น.ส.จิรารัตน์ พันธ์
น.ส.จิรารัตน์ พันธ์
ง
ประดิษฐ์ 45,000.-บาท ประดิษฐ์ 45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

5/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายศราวุฒิ งาคม
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

6/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจ นายปาน กระจ่างกุล
ง
45,000.-บาท

นายปาน กระจ่างกุล
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

7/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจ นายบุญหลาย ดันชัยภูมิ นายบุญหลาย ดันชัยภูมิ
ง
45,000.-บาท
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

8/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

51,000.00

51,000.00

เฉพาะเจาะจ นายขวัญใจ สอนชัยภูมิ นายขวัญใจ สอนชัยภูมิ
ง
51,000.-บาท
51,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

9/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

นายศราวุฒิ งาคม
45,000.-บาท

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบตั ิงานประจาท้าย
รถเก็บขนขยะมูลฝอย
10
แบบอัดท้าย
จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาปฏิบตั ิงาน
11 คนงานประจาท้ายรถ
เก็บขนขยะมูลฝอย
แบบอัดท้าย
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานคนงาน
12 ประจาท้ายรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานขับรถ
13 บริการกู้ชีพฉุกเฉิน
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
14 ช่วยปฏิบตั ิงานขับรถ
บริการกู้ชีพฉุกเฉิน

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจ นายศิลป์ธรรม โชคศิริ
ง
45,000.-บาท

นายศิลป์ธรรม โชคศิริ
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

10/2562 ลว.1ต.ค.61

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจ นายแดง เปล่งวรรณ์
ง
45,000.-บาท

นายแดง เปล่งวรรณ์
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

11/2562 ลว.1ต.ค.61

42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายปรีชา หาญรุก
42,000.-บาท

นายปรีชา หาญรุก
42,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

12/2562 ลว.1ต.ค.61

42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายธนกร โชคศิริ
42,000.-บาท

นายธนกร โชคศิริ
42,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

13/2562 ลว.1ต.ค.61

42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายอานาจ คาภา
42,000.-บาท

นายอานาจ คาภา
42,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

14/2562 ลว.1ต.ค.61

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานประจา
15 รถบริการกู้ชีพฉุกเฉิน
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานประจา
16
รถบริการกู้ชีพฉุกเฉิน
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานแม่บา้ น
17 ทาความสะอาดอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ช่วยปฏิบตั ิงานแม่บา้ น
ทาความสะอาดอาคาร
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองบัวขาว
จัดซือวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลื่น ประจา
19
สานักปลัด
จัดซือวัสดุเชือเพลิง
20 และหล่อลื่น ประจา
กองคลัง

42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจ นายดนัย นาคนิรันดร์
ง
42,000.-บาท

นายดนัย นาคนิรันดร์
42,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

15/2562 ลว.1ต.ค.61

42,000.00

42,000.00

เฉพาะเจาะจ นายนิรุตน์ งอกศิลป์
ง
42,000.-บาท

นายนิรุตน์ งออกศิลป์
42,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

16/2562 ลว.1ต.ค.61

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจ นางทิพวรรณ โชคศิริ
ง
45,000.-บาท

นางทิพวรรณ โชคศิริ
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

17/2562 ลว.1ต.ค.61

45,000.00

45,000.00

เฉพาะเจาะจ น.ส.สุดารัตน์ เชือประ น.ส.สุดารัตน์ เชือประทุม
ง
ทุม 45,000.-บาท
45,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

18/2562 ลว.1ต.ค.61

80,000.00 ตามราคาหน้าปัม๊

เฉพาะเจาะจ บริษัท บางจากกรีนเนท บริษัท บางจากกรีนเนท
ง
จากัด 80,000.-บาท จากัด 80,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

1/2562ลว.1ต.ค.61

50,000.00 ตามราคาหน้าปัม๊

เฉพาะเจาะจ บริษัท บางจากกรีนเนท บริษัท บางจากกรีนเนท
ง
จากัด 50,000.-บาท
จากัด 50,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

2/2562ลว.1ต.ค.61

จัดซือวัสดุเชือเพลิง
21 และหล่อลื่น ประจา
กองช่าง
จัดซือวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลื่น ประจา
22 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

60,000.00 ตามราคาหน้าปัม๊

เฉพาะเจาะจ บริษัท บางจากกรีนเนท บริษัท บางจากกรีนเนท
ง
จากัด 60,000.-บาท
จากัด 60,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

3/2562ลว.1ต.ค.61

100,000.00 ตามราคาหน้าปัม๊

เฉพาะเจาะจ บริษัท บางจากกรีนเนท บริษัท บางจากกรีนเนท
ง
จากัด 100,000.-บาท จากัด 100,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

4/2562ลว.1ต.ค.61

เฉพาะเจาะจ นายเกิน สามารถกุล
ง
720.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

1/2562ลว.10ต.ค.61

จัดซือวัสดุงานบ้านงาน
23 ครัว ประจาสานักปลัด

720.00

720.00

จัดซือวัสดุงานบ้านงาน
24 ครัว ประจาสานักปลัด

3,845.00

3,845.00

เฉพาะเจาะจ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
ง
(ล๊อกแมน2) 3,845.-บาท (ล๊อกแมน2) 3,845.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

2/2562 ลว.11ต.ค.61

จัดซือวัสดุสานักงาน
25 ประจากองช่าง

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
ง
(ล๊อกแมน2) 3,000.-บาท (ล๊อกแมน2) 3,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

3/2562 ลว.12ต.ค.61

จัดซือวัสดุสานักงาน
(หมึกเครื่องถ่าย
26 เอกสาร) ประจาสานัก
ปลัด
จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปรินเตอร์)
27 HP85A งานการเงิน
และบัญชี

นายเกิน สามารถกุล
720.-บาท

11,400.00

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
เฉพาะเจาะจ
11,400.00
แอนด์เซอร์วิส จากัด
ง
11,400.-บาท

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส จากัด
11,400.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

4/2562 ลว.16ต.ค.61

4,950.00

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
เฉพาะเจาะจ
4,950.00
แอนด์เซอร์วิส จากัด
ง
4,950.-บาท

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส จากัด
4,950.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

5/2562 ลว.17ต.ค.61

จัดซือวัสดุสานักงาน
28 ประจากองคลัง

24,264.00

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
เฉพาะเจาะจ
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
24,264.00
(ล๊อกแมน2)24,264.ง
(ล๊อกแมน2) 24,264.-บาท
บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

6/2562 ลว.18ต.ค.61

จัดซือวัสดุสานักงาน
29 ประจาสานักปลัด

14,328.00

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
เฉพาะเจาะจ
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
14,328.00
(ล๊อกแมน2)14,328.ง
(ล๊อกแมน2) 14,328.-บาท
บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

7/2562 ลว.19ต.ค.61

จัดซือดินสาหรับกัก
30 เก็บนา (จานวน 3 รถ)

1,200.00

1,200.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายนิรุต บุญทวี
1,200.-บาท

นายนิรุต บุญทวี
1,200.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

8/2562 ลว.17 ต.ค.61

จัดซือกระสอบปุย๋ และ
31 เชือกฟาง

2,600.00

2,600.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้าน COM&CROSS
2,600.-บาท

ร้าน COM&CROSS
2,600.-บาท

เป็รนผู้จาหน่าย

9/2562 ลว.17ต.ค.61

4,180.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส จากัด
4,180.-บาท

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส จากัด
4,180.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
10/2562 ลว.22ต.ค.61
โดยตรง

4,180.00

4,180.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส จากัด
4,180.-บาท

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส จากัด
4,180.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
11/2562 ลว.22ต.ค.61
โดยตรง

3,727.00

3727.00 เฉพำะเจำะจง

ร้าน COM&CROSS
3,727.-บาท

ร้าน COM&CROSS
3,727.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
12/2562 ลว.22ต.ค.61
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) Fuji
32 Xerox P 265 dw สำนัก
ปลัด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) Fuji
33 Xerox P 265 dw งำน
พัสดุ
จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ประจำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
34 ชีลอง

4,180.00

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
35 SAMSUNG ML 1610
งำนพัสดุ
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน (หมึก
เครื่องถ่ำยเอกสำร) ประจำ
36 กองช่ำง
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลำง หมำยเลข
37 ทะเบียน นข 3455 ชัยภูมิ
จ้ำงเหมำเข้ำเล่ม
เอกสำรรำยงำนกำร
38 ติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน
จัดซื้อนมพลำสเจอร์ไรส์
ขนำดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด
ชนิดถุง จำนวน 31,248
ถุงๆละ 6.58 บำท
39 ประจำเดือน พ.ย. 61 ม.ค. 62 โรงเรียนสังกัด )
สพฐ.) ทัง้ 5 แห่ง

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส จากัด
2,780.-บาท

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์เซอร์วิส จากัด
2,780.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
13/2562 ลว.30ต.ค.61
โดยตรง

2,780.00

2,780.00 เฉพำะเจำะจง

3,600.00

3,600.00 เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้ แอนด์ ร้ำน ถิ่นสมุทร์ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วสิ 3,600 บำท
เซอร์วสิ 3,600.-บำท

เป็นผู้จาหน่าย
14/2562 ลว.30ต.ค.61
โดยตรง

2,313.54

2,313.54 เฉพำะเจำะจง

บริษัท โตโยต้ำภูมิใจคุณวำสี บริษัท โตโยต้ำภูมิใจคุณวำสี
จำกัด 2,313.54 บำท
จำกัด 2,313.54

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

540.00

205,611.84

540.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมงปอก๊อปปี้ 540.-บำท ร้ำนแมงปอก๊อปปี้ 540.-บำท เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

205,611.84 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ภูมอมิลค์ จำกัด
205,611.84 บำท

บริษัท ภูมอมิลค์ จำกัด
205,611.84 บำท

1/2562 ลว.16ต.ค.61

2/2562 ลว.24ต.ค.61

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 1/2562 ลว.31 ต.ค. 61

จัดซื้อนมพลำสเจอร์ไรส์
ขนำดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด
ชนิดถุง จำนวน 6,138
ถุงๆละ 6.58 บำท
40 ประจำเดือน พ.ย.61 - ม.ค.
62 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สังกัดเทศบำลตำบลชีลอง
ทัง้ 2 แห่ง

40,388.04

40,388.04 เฉพำะเจำะจง

(นำงจำนงค์ สิมมะระ)
นักวิชำกำรพัสดุ

บริษัท ภูมอมิลค์ จำกัด
40,388.04 บำท

บริษัท ภูมอมิลค์ จำกัด
40,388.04 บำท

(นำงสุภำรัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 2/2562 ลว.31 ต.ค. 61

