แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 7 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564
ลำดั
บที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจาสานักปลัด จานวน 2
1
รายการ
จัดซื้อน้าดื่ม ตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
2 ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จัดซื้อน้าแข็ง ตามโครงการ
3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จัดซื้อวัสดุสานักงานประจากอง
4 สาธารณสุขฯ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
5 (กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์)
ประจาสานักปลัด จานวน 1
รายการ

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีเ่ สนอ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือกำรจ้ำง

1,050.00

105.00 เฉพาะเจาะจง

นางรัตน์ดา ผ่องพันธ์
1,050.-บาท

นางรัตน์ดา ผ่องพันธ์
1,050.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 94/2564 ลว. 1
โดยตรง
เม.ย.64

3,150.00

3,150.00 เฉพาะเจาะจง

นางรัตน์ดา ผ่องพันธ์
3,150.-บาท

นางรัตน์ดา ผ่องพันธ์
3,150.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 95/2564 ลว. 7
โดยตรง
เม.ย.64

1,750.00

1,750.00 เฉพาะเจาะจง

นางรัตน์ดา ผ่องพัธ์
1,750.-บาท

นางรัตน์ดา ผ่องพันธ์
1,750.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 96/2564 ลว.7
โดยตรง
เม.ย.64

3,775.00

3,775.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ป.การไฟฟ้า
3,775.-บาท

ร้าน ป.การไฟฟ้า
3,775.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

97/2564 ลว.
16 เม.ย.64

600.00

600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
600.-บาท

ร้านชัยภูมิ ฮาร์ดแวร์
600.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

98/2564 ลว.
19 เม.ย.64

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องพิมพ์) จานวน 1 รายการ

8,200.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย
8,200.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส จากัด 8,200.- เซอร์วิส จากัด 8,200.โดยตรง
บาท
บาท

จัดซื้อวัสดุสานักงาน ประจา
7 สานักปลัด จานวน 7 รายการ

5,349.00

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
5,349.00 เฉพาะเจาะจง
(ล๊อกแมน2) 5,349.(ล๊อกแมน2) 5,349.-บาท
บาท

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจาสานักปลัด จานวน 2
8 รายการ

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

6,150.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย 102/2564 ลว.
6,150.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส จากัด 6,150.- เซอร์วิส จากัด 6,150.โดยตรง
26เม.ย.64
บาท
บาท

19,600.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย 103/2564 ลว.
19,600.00 เฉพาะเจาะจง
เซอร์วิส จากัด
เซอร์วิส จากัด
โดยตรง
26เม.ย.64
19,600.-บาท
19,600.-บาท

6

9

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องพิมพ์) จานวน 1 รายการ

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร) ประจากอง
10
คลัง
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
11 ประจาสานักปลัด จานวน 2
รายการ
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
12 ขนส่ง (แฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว)
รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์
หมายเลขทะเบียน บท 5325

1,800.00

880.00

นางรัตน์ดา ผ่องพันธ์
1,050.-บาท

นางรัตน์ดา ผ่องพันธ์
1,050.-บาท

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณ์
1,800.00 เฉพาะเจาะจง
(ล๊อกแมน2) 1,800.(ล๊อกแมน2) 1,800.-บาท
บาท
880.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเด่นไดนาโม 880.บาท

ร้านเด่นไดนาโม 880.บาท

99/2564 ลว.
19 เม.ย.64

เป็นผู้จาหน่าย 100/2564 ลว.
โดยตรง
21เม.ย.64

เป็นผู้จาหน่าย 101/2564 ลว.
โดยตรง
23เม.ย.64

เป็นผู้จาหน่าย 104/2564 ลว.
โดยตรง
26เม.ย.64
เป็นผู้จาหน่าย 105/2564 ลว.
โดยตรง
27เม.ย.64

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจาสานักปลัด จานวน 11
13
รายการ

5,485.00

5,485.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
5,485.-บาท

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
5,485.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 106/2564 ลว.
โดยตรง
27เม.ย.64

18,900.00

18,900.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ณัฐพงษ์โฮมเซ็น
เตอร์ 18,900.-บาท

หจก.ณัฐพงษ์โฮมเซ็น
เตอร์ 18,900.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 107/2564 ลว.
โดยตรง
27เม.ย.64

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจากองช่าง จานวน 5
15 รายการ

28,200.00

28,200.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เสริมการไฟฟ้า
หจก.เสริมการไฟฟ้า
เป็นผู้จาหน่าย 108/2564 ลว.
(2555) 28,200.-บาท (2555) 28,200.-บาท
โดยตรง
28เม.ย.64

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 2 รายการ (งาน
16 ส่งเสริมการเกษตร)

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.นัฐพงษ์โฮมเซนเตอร์ หจก.นัฐพงษ์โฮมเซนเตอร์ เป็นผู้จาหน่าย 109/2564 ลว.
10,700.-บาท
10,700.-บาท
โดยตรง
28เม.ย.64

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.นัฐพงษ์โฮมเซนเตอร์ หจก.นัฐพงษ์โฮมเซนเตอร์ เป็นผู้จาหน่าย 110/2564 ลว.
7,800.-บาท
7,800.-บาท
โดยตรง
29เม.ย.64

14

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 3 รายการ (สานักปลัด)

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้
จานวน 2 ตัว (กองสาธารณสุข
17 ฯ)

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่าย
น้ามันเครื่องและซ่อมบารุง
รถจักรยานยนต์ หมายเลข
18 ทะเบียน กฉ 7215 ชัยภูมิ

จ้างเหมาจัดทาป้ายตาม
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
19
เทศกาลสาคัญ
จ้างเหมาเปลี่ยนแมกเนติก
20 เครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ทะเบียน 420-46-002
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง (สายฝายท่าช้างถึง
21
นานายพรม) หมู่ 2 บ้านกุดเหม่ง

22

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน
คสล. หมู่ 10 บ้านหนองคล้า

นายศรีเมือง จิตรมา
360.-บาท

นายศรีเมือง จิตรมา
360.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

88/2564 ลว.1
เม.ย.64

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์ 6,000.บาท

หจก.ป้ายดีไซน์
6,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

89/2564 ลว.7
เม.ย.64

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายดิเรก ชนะศึก
1,500.-บาท

นายดิเรก ชนะศึก
1,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

90/2564 ลว.
16เม.ย.64

72,800.00

72,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
72,500.-บาท
72,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

91/2564 ลว.
27เม.ย.64

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
10,000.-บาท
10,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

92/2564 ลว.
27เม.ย.64

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

6,000.00

10,400.00 10,200.-บาท

เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบ่อ
พัก หมู่ 12 บ้านหนองหว้า
23

23,600.00

23,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
23,500.-บาท
23,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

93/2564 ลว.
27เม.ย.64

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
7,000.-บาท
7,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

94/2564 ลว.
27เม.ย.64

18,090.00

18,090.00 เฉพาะเจาะจง

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

95/2564 ลว.
29เม.ย.64

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝาย
ขี้กาก หมู่ 3 บ้านหนองสระ
24

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม
รถบรรทุกเก็บขนขยะ
25 หมายเลขทะเบียน 82-9114
ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(หน้าวัดชัยสีสมสะอาด-นานาย
26 สาเนียง) บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
โครงารก่อสร้างถนน คสล.
(สายสะพานบ้านโนนดู่-นานาย
27
บุญส่ง) บ้านหนองสระ หมู่ 3

นายบุญธรรม เลิศล้า
17,790.-บาท

นายบุญธรรม เลิศล้า
17,790.-บาท

490,000.00

482,600.00

E-bidding

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 384,800 บาท ก่อสร้าง 384,800 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

9/2564 ลว.2
เม.ย.64

490,000.00

482,600.00

E-bidding

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 384,800 บาท ก่อสร้าง 384,800 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

10/2564 ลว.2
เม.ย.64

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
(สายบ้านนางสวย-ศาลปูต่ า)
28 บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4

404,300.00

398,300.00

E-bidding

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 314,000 บาท ก่อสร้าง 314,000 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

11/2564 ลว.2
เม.ย.64

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ่
ปฏิบัติหทีแ่ ม่บ้านทาความ
29 สะอาดอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบล ชีลอง

42,500.00

42,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางเสาว์ณี สระกลาง
42,500.-บาท

นางเสาว์ณี สระกลาง
42,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

40/2564 ลว.
30เม.ย.64

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ่
ปฏิบัติหทีแ่ ม่บ้านทาความ
30 สะอาดอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบล ชีลอง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ขวัญชัย
รัตนภูมิ 8,000.-บาท

นายธนาธิป ขวัญชัย
รัตนภูมิ 8,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

41/2564 ลว.
30เม.ย.64

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรากร ผ่องพันธ์
8,000.-บาท

นายวรากร ผ่องพันธ์
8,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

42/2564 ลว.
30เม.ย.64

หจก.สรุเดช ส.เจริญกิจ
309,000.-บาท

หจก.สรุเดช ส.เจริญกิจ
309,000.-บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

E6/2564 ลว.5
เม.ย.64

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ่
ปฏิบัติหทีแ่ ม่บ้านทาความ
31
สะอาดอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบล ชีลอง
จ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน
32 นายสมหมาย - บุตรชัยภูมิ บ้านายสมหมาย - จอกทอง)
บ้านหนองคล้า หมู่ 10

377,900.00

374,000.00

(นางจานงค์ สิมมะระ)
นักวิชาการพัสดุ

E-bidding

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

