แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 6 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
ลำดั
วงเงินที่จะ
วิธซี ื้อหรือ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง
บที่
ซื้อหรือจ้ำง
จ้ำง
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
1 ครัว ประจาสานักปลัด
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
2 จานวน 1 เครื่อง และ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องพิมพ์)
3 Canon LBP 7110 CW
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
480-60-026
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน
4 จานวน 2 เครื่อง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้าน COM&CROSS
1,370.-บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือกำรจ้ำง

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

15/2562 ลว. 1 พ.ย. 61

1,370.00

เฉพาะเจาะจ
ง

23,900.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เฉพาะเจาะจ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เซอร์วิส จากัด
ง
เซอร์วิส จากัด 23,900.-บาท
23,900.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

16/2562 ลว. 1 พ.ย. 61

9,450.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เฉพาะเจาะจ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เซอร์วิสจากัด 9,450.ง
เซอร์วิส จากัด 9,450.-บาท
บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

17/2562 ลว. 2 พ.ย. 61

5,600.00

เฉพาะเจาะจ
ง

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

18/2562 ลว. 5 พ.ย. 61

ร้าน เอดีดี เทรดดิ้ง
5,600.-บาท

ร้าน COM&CROSS
1,370.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ร้าน เอดีดี เทรดดิ้ง
5,600.-บาท

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 1
5 เครื่อง และเครื่องพิมพ์
จานวน 5เครื่อง (กอง
คลัง)
จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก
6 ขนาด 5 ฟุต 2 ตัว
เก้าอี้ทางาน 2 ตัว

66,900.00

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้
เฉพาะเจาะจ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
แอนด์เซอร์วิส จากัด
ง
เซอร์วิส จากัด 66,900.-บาท
66,900.-บาท

24,600.00

เฉพาะเจาะจ หจก.ศรีวัฒนาเฟอร์นเิ จอร์
หจก.ศรีวัฒนา
เป็นผู้จาหน่าย
ง
24,600.-บาท
เฟอร์นเิ จอร์ 24,600.-บาท โดยตรง

4,300.00

เฉพาะเจาะจ ร้านคิทคอมช๊อป 4,300.ง
บาท

ร้านคิทคอมช๊อป
4,300.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
21/2562 ลว. 12 พ.ย. 61
โดยตรง

จัดซ.อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Ink Tank
8 Printer) จานวน 1
เครื่อง (สานักปลัด)

4,300.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านคิทคอมช๊อป
4,300.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
22/2562 ลว. 12 พ.ย. 61
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
9 สาหรับห้องเรียน

30,700.00

เฉพาะเจาะจ บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ บริษัทเคทีเอ็ม ลิฟวิ่ง เป็นผู้จาหน่าย
24/2562 ลว. 14 พ.ย. 61
ง
จากัด 30,700.-บาท มอลล์จากัด 30,700.-บาท โดยตรง

จัดซื้อล้อวัดระยะ
10 จานวน 1 อัน

3,500.00

เฉพาะเจาะจ
ง

2,980.00

เฉพาะเจาะจ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
26/2562 ลว. 19 พ.ย. 61
ง
(ล๊อกแมน2) 2,980.-บาท (ล๊อกแมน2) 2,980.-บาท
โดยตรง

จัดซ.อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Ink Tank
7 Printer) จานวน 1
เครื่อง (งานการศึกษา)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมตาม
11 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

ร้านคิทคอมช๊อป
4,300.-บาท

ร้านชัยพัฒนาค้าไม้
3,500.-บาท

ร้านชัยพัฒนาค้าไม้
3,500.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

19/2562 ลว. 6 พ.ย. 61

20/2562 12 พ.ย. 61

เป็นผู้จาหน่าย
25/2562 ลว. 15 พ.ย. 61
โดยตรง

จัดซื้อเมล็ดพันผักสวน
ครัว ตามโครงการ
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ ตาม
13 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
จัดซื้อกระถางพลาสติก
ตามโครงการปรับปรุง
14 ภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สี
เขียว
จัดซื้อปุย๋ ขี้ไก่ ตาม
โครงการปรับปรุงภูม
15
ทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
จัดซื้อน้าดื่มพร้อม
น้าแข็ง ตามโครงการ
16 สืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้น) ยี่หอ้
17 HP Laserjet P1102
W (สานักปลัด)

360.00

เฉพาะเจาะจ
ง

น.ส. เมตตา เหล่าตุ้ย
360.-บาท

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย
360.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
27/2562 ลว. 21 พ.ย. 61
โดยตรง

125.00

เฉพาะเจาะจ
ง

น.ส. เมตตา เหล่าตุ้ย
125.-บาท

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย
125.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

2,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

น.ส. เมตตา เหล่าตุ้ย
2,000.-บาท

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย
2,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
29/2562 ลว. 21 พ.ย. 61
โดยตรง

750.00

เฉพาะเจาะจ
ง

น.ส. เมตตา เหล่าตุ้ย
750.-บาท

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย
750.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
30/2562 ลว. 21 พ.ย. 61
โดยตรง

3,600.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ร้าน COM&CROSS
3,600.-บาท

ร้าน COM&CROSS
3,600.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
31/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
โดยตรง

4,950.00

เฉพาะเจาะจ บริษัท ชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
ง
เซอร์วิส จากัด 4,950.-บาท

28/2561 ลว. 21 พ.ย.61

บริษัท ชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย
เซอร์วิส จากัด
32/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
โดยตรง
4,950.-บาท

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
18 ประจากองช่าง

4,086.00

เฉพาะเจาะจ
ง

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
19 วิทยุ ประจาสานักปลัด

1,340.00

เฉพาะเจาะจ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้จาหน่าย
34/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
ง
(ล๊อกแมน2) 1,340.-บาท (ล๊อกแมน2) 1,340.-บาท
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
20 (หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร) ประจากองช่าง

2,600.00

เฉพาะเจาะจ
ง

จัดซื้อโต๊ะวาง
21 คอมพิวเตอร์ (กอง
สาธารณสุขฯ)

2,600.00

เฉพาะเจาะจ หจก.ศรีวัฒนาเฟอร์นเิ จอร์
หจก.ศรีวัฒนา
เป็นผู้จาหน่าย
36/2562 ลว. 27 พ.ย. 61
ง
2,600.-บาท
เฟอร์นเิ จอร์ 2,600.-บาท
โดยตรง

32,870.00

เฉพาะเจาะจ
อู่ ก. การช่าง 32,870.-บาท
ง

1,000.00

เฉพาะเจาะจ
หจก.ป้ายดีไซน์
หจก.ป้ายดีไซน์ 1,000.-บาท
ง
1,000.-บาท

จ้างเหมาซ่อมบารุง
รถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์
22
หมายเลขทะเบียน บท
5325 ชัยภูมิ
จ้างเหมาจัดทาป้าย
ตามโครงการสืบสาน
23
ประเพณีวันลอยกระทง

ร้านคมตะวันบริการ
4,086.-บาท

ร้านถิ่นสุมทร์ก๊อปปีแ้ อน
เซอร์วิส 3,600.-บาท

ร้านคมตะวันบริการ
4,086.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
33/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
โดยตรง

ร้านถิ่นสุมทร์ก๊อปปีแ้ อน เป็นผู้จาหน่าย
เซอร์วิส 3,600.-บาท
โดยตรง

อู่ ก. การช่าง
32,870.-บาท

35/262 ลว. 23 พ.ย. 61

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

3/2562 ลว. 12 พ.ย. 61

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

4/2562 ลว. 19 พ.ย. 61

จ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที่บริเวณจัด
กิจกรรมลอยกระทง
24
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

4,500.00

เฉพาะเจาะจ นายประภวิษณุ์ ชัยชนะ นายประภวิษณุ์ ชัยชนะ
ง
4,500.-บาท
4,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

5/2562 ลว. 19 พ.ย. 61

จ้างเหมาเวทีพร้อม
เครื่องขยายเสียง ตาม
25 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

3,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นายพลวัชร ไตรเสนีย์
3,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

6/2562 ลว. 19 พ.ย. 61

จ้างเหมาซ่อม
บารุงรักษารถบรรทุก
เก็บขนขยะมูลฝอย
26 แบบอัดท้าย หมายเลข
ทะเบียน 82-9114
ชัยภูมิ

8,057.00

เฉพาะเจาะจ บริษัท ตังปักโคราช จากัด
ง
8,057.-บาท

บริษัท ตังปักโคราช
จากัด 8,057.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

7/2562 ลว. 27 พ.ย. 61

นายพลวัชร ไตรเสนีย์
3,000.-บาท

(นางจานงค์ สิมมะระ)

(นางสุภารัตน์ แดงใส)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้อานวยการกองคลัง

