แบบ สขร. 1

ลำดั
วงเงินที่จะซื้อ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
บที่
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 4 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
วิธซี ื้อหรือ รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและ
รำคำกลำง
และรำคำที่ตกลงซื้อ
จ้ำง
รำคำที่เสนอ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำง

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน มี
1 พนักพิง มีล้อเลื่อน มีที่
เท้าแขน จานวน 1 ตัว

4,990.00

4,990.00

เฉพาะเจาะ
จง

บ.เคทีเอ็มลิฟวิ่งมอลล์
จากัด 4,990.-บาท

บ.เคทีเอ็มลิฟวิ่งมอลล์
จากัด 4,990.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
102/2563 ลว.12 พ.ค. 63
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
2 ครัว ประจาสานักปลัด

520.00

520.00

เฉพาะเจาะ
จง

น.ส. คามูล ภูมิวิทยา
520.-บาท

น.ส. คามูล ภูมิวิทยา
520.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
103/2563 ลว.12 พ.ค. 63
โดยตรง

จัดซื้อน้ายาเคมีกาจัด
3 ยุงและทรายอะเบท
กาจัดลูกน้ายุงลาย

68,000.00

68,000.00

เฉพาะเจาะ
จง

นายปกรณ์ สาราญใจ
67,000.-บาท

นายปกรณ์ สาราญใจ
67,000.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
104/2563 ลว.13 พ.ค. 63
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
4 ประจากองคลัง

11,386.00

11,386.00

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
11,386.-บาท

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
11,386.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
105/2563 ลว.20 พ.ค. 63
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
5 ประจากองช่าง

1,150.00

1,150.00

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
1,150.-บาท

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
1,150.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
106/2563 ลว.21 พ.ค. 63
โดยตรง

350.00

350.00

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
350.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
107/2563 ลว.22 พ.ค. 63
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
6 ประจากองช่าง

เฉพาะเจาะ ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์ 350.จง
บาท

จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ
อบรม ตามโครงการ
บูรณาการพัฒนา
7 หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนชัยภูมิ
จัดซื้อต้นไม้ ตาม
โครงการบูรณาการ
พัฒนาหมูบ่ า้ น
8 เศรษฐกิจพอเพียง
ยกระดับคุณภาพชีวิต
คนชัยภูมิ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
9 ประจาสานักปลัด
จ้างวางท่อระบายน้า
ออกจากสระน้าหนอง
10
บัวขาว หมู่ 17
จ้างเหมาซ่อมระบบ
แอร์รถบรรทุกน้า
11 อเนกประสงค์
หมายเลขทะเบียน บท
5325ชัยภูมิ

เฉพาะเจาะ ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์ 560.จง
บาท

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
560.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
108/2563 ลว.25 พ.ค. 63
โดยตรง

9,150.00

เฉพาะเจาะ
จง

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย
9,150.-บาท

น.ส.เมตตา เหล่าตุ้ย
9,150.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
109/2563 ลว.25 พ.ค. 63
โดยตรง

9,110.00

9,110.00

เฉพาะเจาะ
จง

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
9,110.-บาท

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
9,110.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 110/2563 ลว. 26 พ.ค.
โดยตรง
62

13,000.00

13,000.00

เฉพาะเจาะ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
จง
13,000.-บาท

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 13,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

47/2563 ลว.1 พ.ค. 63

14,500.00

14,500.00

เฉพาะเจาะ
ร้านพิชัยแอร์ 14,500.ร้านพิชัยแอร์ 14,500.-บาท
จง
บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

48/2563 ลว. 1 พ.ค. 63

560.00

560.00

9,150.00

จ้างเหมาจัดทาป้ายไว
นิลโครงการบูรณาการ
หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
12
พอเพียง ยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนชัยภูมิ
จ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. รูปตัวยู (สายบ้าน
13 พ.ท.ทอม - สี่แยกบ้าน
นายคา) หมู่ 16 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่ า้ น แบบผิวดิน
14 ขนาดใหญ่ หมูท่ ี่ 7 บ้าน
โปร่งเกตุ ต.ชีลอง อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ

300.00

300.00

374,000.00

370,000.00

เฉพาะเจาะ
หจก.ป้ายดีไซน์ 300.หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท
จง
บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

49/2563 ลว.25 พ.ค. 63

เฉพาะเจาะ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภณ
ั ฑ์
จง
365,000.-บาท

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 365,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

17/2563 ลว.8 พ.ค. 63

หจก.นุสนธิ์กิจก่อสร้าง
1,140,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

E1/2563 ลว.7 พ.ค. 63

1,600,000.00 1,577,000.00 e-bidding

หจก.นุสนธิ์กิจก่อสร้าง
1,140,000.-บาท

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ. 10 -016 สาย
15 บ้านชีลอง - ภูหล่น หมู่
ที่ 1 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
หจก.มงคลทองดีวัสดุ
9,866,000.00 9,441,733.77 e-bidding
ก่อสร้าง 6,280,000.ก่อสร้าง 6,280,000.-บาท
บาท

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ. 10 -010 สาย
หจก.นิกรธรรมวัสดุ
16 บ้านใหม่พัฒนา - บ้าน 4,630,000.00 4,473,159.51 e-bidding
2,819,000.-บาท
หนองบัวขาว หมู่ 11,17
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง โดยการปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(สายศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์
หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้าง
17
381,800.00 406,000.00 e-bidding
บ้านนางพอดี - บ้าน
ชัยภูมิ 248,000.-บาท
นายพงษ์ศักดิ)์ หมู่ 8
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

E2/2563 ลว.26 พ.ค. 63

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
2,819,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

E3/2563 ลว.27 พ.ค. 63

หจก.ศรชัยวัฒนา
ก่อสร้างชัยภูมิ
248,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

E4/2563 ลว.29 พ.ค. 63

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง โดยการปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
18 (สายศาลากลางบ้าน บ้านนางดอกไม้) หมู่ 10
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ

376,000.00

หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้าง
358,000.00 e-bidding
ชัยภูมิ 220,000.-บาท

(นางจานงค์ สิมมะระ)
นักวิชาการพัสดุ

หจก.ศรชัยวัฒนา
ก่อสร้างชัยภูมิ
220,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

E5/2563 ลว.29 พ.ค. 63

