แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 5 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564
ลำดั
บที่

1

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการ
ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจาสานักปลัด จานวน ๓
2
รายการ
จัดซื้อพานพุม่ ดอกไม้แห้ง
(ดอกไม้สีม่วง) ตามโครงการ
3 ปกป้องสถาบันสาคัญขงอชาติ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
4 ประจาสานักปลัด จานวน ๑
รายการ

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำคำทีเ่ สนอ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

7,970.00

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
7,970.00 เฉพาะเจาะจง (ล๊อกมแมน2) 7,970.บาท

1,140.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย
1,140.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส จากัด 1,140.- เซอร์วิส จากัด 1,140.โดยตรง
บาท
บาท

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

625.00

625.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
1,000.-บาท

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกมแมน2) 7,970.บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
1,000.-บาท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือกำรจ้ำง

เป็นผู้จาหน่าย
124/2564 ลว. 1 มิ.ย.64
โดยตรง

125/2564 1 มิ.ย. 64

เป็นผู้จาหน่าย
126/2564 ลว. 1 มิ.ย.64
โดยตรง

ร้าน ป.การไฟฟ้า 625.- ร้าน ป.การไฟฟ้า 625.- เป็นผู้จาหน่าย 127/2564 ลว. 2 มิ.ย.
บาท
บาท
โดยตรง
64

จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจา
5 สันกปลัด จานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
6 ประจาสานักปลัด จานวน 2
รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจากองช่าง จานวน 8
7
รายการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจา
8 กองช่าง จานวน 17 รายการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร) ประจา
9 สานักปลัด จานวน 1 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องพิมพ์) ประจาสานัก
10 ปลัด จานวน 2 รายการ

1,110.00

1,110.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคมตะวันบริการ
1,110.-บาท

ร้านคมตะวันบริการ
1,110.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
128/2564 ลว. 7 มิ.ย.64
โดยตรง

1,050.00

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

นางรัตน์ดา ผ่องพันธ์
1,050.-บาท

นางรัตน์ดา ผ่องพันธ์
1,050.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
129/2564 ลว. 8 มิ.ย.64
โดยตรง

14,270.00

14,270.00 เฉพาะเจาะจง

5,106.00

5,106.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เสริมการไฟฟ้า
หจก.เสริมการไฟฟ้า
เป็นผู้จาหน่าย 130/2564 ลว.11 มิ.ย.
(2555) 14,270.-บาท (2555) 14,270.-บาท
โดยตรง
64
ร้านคมตะวันบริการ
5,106.-บาท

ร้านคมตะวันบริการ
5,106.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 131/2564 ลว. 14 มิ.ย.
โดยตรง
64

11,400.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย 132/2564 ลว. 17 มิ.ย.
11,400.00 เฉพาะเจาะจง
เซอร์วิส จากัด
เซอร์วิส จากัด
โดยตรง
64
11,400.-บาท
11,400.-บาท

8,040.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
เป็นผู้จาหน่าย 133/2564 ลว. 17 มิ.ย.
8,040.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส จากัด 8,040.- เซอร์วิส จากัด 8,040.โดยตรง
64
บาท
บาท

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
11 แข็ง จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 5 รายการ ของ
12
สานักปลัด

13

จัดซื้อวัสดุสานักงาน ประจา
สานักปลัด จานวน 7 รายการ

จัดซื้อวัสดุสานักงาน ประจา
14 สานักปลัด จานวน 24
รายการ
จัดซื้อน้ายาฆ่าเชื้อ เพือ่
ป้องกันควบคุมการแพร่
15 ระบาดของโรคลัมปีสกิน
จานวน ๑ รายการ
จัดซื้อมู่ลี่ปรับแสง จานวน
16 ๒๖ ช่อง

8,500.00

55,900.00

4,704.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านย่งเซ่งฮวออะไหล่
8,500.-บาท

ร้านย่งเซ่งฮวออะไหล่
8,500.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 134/2564 ลว. 17 มิ.ย.
โดยตรง
64

55,900.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศรีวัฒนา
เฟอร์นิเจอร์ 55,900.บาท

หจก.ศรีวัฒนา
เฟอร์นิเจอร์ 55,900.บาท

เป็นผู้จาหน่าย 135/2564 ลว. 17 มิ.ย.
โดยตรง
64

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
4,704.00 เฉพาะเจาะจง (ล๊อกมแมน2) 4,704.บาท

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
(ล๊อกมแมน2) 4,704.บาท

เป็นผู้จาหน่าย 136/2564 ลว. 17 มิ.ย.
โดยตรง
64

17,145.00

17,145.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
17,145.-บาท

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
17,145.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 137/2564 ลว. 17 มิ.ย.
โดยตรง
64

31,680.00

31,680.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิสัตว์แพทย์
31,680.-บาท

ร้านชัยภูมิสัตว์แพทย์
31,680.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย 138/2564 ลว. 22 มิ.ย.
โดยตรง
64

44,400.00

44,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.จิระกระจกอลูมินั่ม หจก.จิระกระจกอลูมินั่ม
44,400.-บาท
44,400.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

139/2564 ลวง 23
มิ.ย.64

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตาม
โครงการจัดทาธนาคารน้าใต้
17 ดิน เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าเสีย
จานวน ๓ รายการ
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ตามโครงการปกป้องสถาบัน
18
สาคัญของชาติ
จ้างเหมาซ่อมแซมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์พาหนะ หมายเลข
19 ทะเบียน กข 7492 ชัยภูมิ
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ต้อนรับนายอาเภอเมืองชัยภูมิ
20 ในการตรวจติดตามและ
นิเทศการปฏิบัติงาน
จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมายเลข
21 ครุภัณฑ์ 416-57-030
จานวน 2 รายการ

2,630.00

2,630.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคมตะวันบริการ
2,630.-บาท

ร้านคมตะวันบริการ
2,630.-บาท

2,352.00

2,352.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ป้ายดีไซน์ 2,352.บาท

หจก.ป้ายดีไซน์
2,352.-บาท

2,150.00

2,150.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพิชัยแอร์ 2,150.บาท

ร้านพิชัยแอร์ 2,150.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
113/2564 ลว. 7 มิ.ย.64
โดยตรง

487.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก 487.บาท

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก 487.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
114/2564 ลว. 7 มิ.ย.64
โดยตรง

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
1,990.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส จากัด 1,990.- เซอร์วิส จากัด 1,990.บาท
บาท

เป็นผู้รับจ้าง
115/2564 ลว. 9 มิ.ย.64
โดยตรง

487.00

1,990.00

เป็นผู้จาหน่าย 140/2564 ลว. 23 มิ.ย.
โดยตรง
64

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

112/2564 ลว. 1 มิ.ย.
64

จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมายเลข
22 ครุภัณฑ์ 416-57-037
จานวน 2 รายการ
จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ
ของเทศบาลตาบลชีลอง
23 จานวน ๒ รายการ
จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์
ส่วนกลางกู้ชีพกู้ภัย
24 หมายเลขทะเบียน กฉ
3175 ชัยภูมิ
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
25 เจ้าอยู่หัวและสมเด็พระนาง
เจ้าบรมราชินี จานวน 1
รายการ
จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ หมายเลข
26 ครุภัณฑ์ 420-46-004

1,990.00

18,400.00

7,473.62

บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์ บริษัทชัยภูมิก๊อปปีแ้ อนด์
1,990.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส จากัด 1,990.- เซอร์วิส จากัด 1,990.บาท
บาท

เป็นผู้รับจ้าง
116/2564 ลว. 9 มิ.ย.64
โดยตรง

นางนวลจันทร์ คนฉลาด นางนวลจันทร์ คนฉลาด
18,400.-บาท
18,400.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

117/2564 ลว. 11 มิ.ย.
64

บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณ บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณ
7,473.62 เฉพาะเจาะจง วาสี จากัด 7,473.62 วาสี จากัด 7,473.62
บาท
บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

118/2564 ลว. 11 มิ.ย.
64

18,400.00 เฉพาะเจาะจง

486.00

486.00 เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก 486.บาท

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก 486.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

119/2564 ลว.15 มิ.ย.
64

นายดิเรก ชนะศึก
1,500.-บาท

นายดิเรก ชนะศึก
1,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

120/2564 ลว. 21 มิ.ย.
64

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
27 Kick-OFF จานวน 1 รายการ
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย
28 ตามเอกลักษณ์ไทย จานวน ๑
รายการ
จ้างเหมารถแบบคโฮตาม
โครงการจัดทาธนาคารน้าใต้
29 ดิน เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าเสีย

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม
ท่อระบายน้า หมู่ที่ 15 บ้าน
30
โสกน้าขาว
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
31 ประเมินประสิทธิภาพของ
อปท. ปี2564

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก 720.บาท

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก 720.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

121/2564 ลว. 21 มิ.ย.
64

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก
2,822.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

122/2564 ลว. 22 มิ.ย.
64

2,822.00

2,822.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก
2,822.-บาท

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญธรรม ปราบ
คะเช็น 2,500.-บาท

นายบุญธรรม ปราบ
คะเช็น 2,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

123/2564 ลว. 23 มิ.ย.
64

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
17,000.-บาท

หจกงทรัพย์สกุลวัสดุ
ภัณฑ์ 17,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

124/2564 ลว. 28 มิ.ย.
64

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก 487.บาท

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอ&กราฟิก 487.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

125/2564 ลว. 28 มิ.ย.
64

487.00

487.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
พาหนะ หมายเลขทะเบียน
32
กข 7492 ชัยภูมิ
จ้างเหมาปรับปรุงท่อระบาย
33 น้า บ้านชีลอง หมู่ 16
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง (หัวหนอง หมู่ 6 34 เขตโคกสูง) หมู่ 6 ต.ชีลอง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
จัดซื้อนม ยู เอช ที ขนาด
บรรจุ 200 ซีซี รสจืด
35 จานวน ๕๕๙ กล่องละ 7.82
บาท ของ สพด. ทัง้ 2 แห่ง
จัดซื้อนม ยู เอช ที ขนาด
บรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิด
36 กล่อง จานวน 6,552
กล่องๆละ 7.82 บาท

นายบุญธรรม เลิศล้า
4,920.-บาท

นายบุญธรรม เลิศล้า
4,920.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

126/2564 ลว. 29 มิ.ย.
64

4,920.00

4,920.00 เฉพาะเจาะจง

80,700.00

80,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
80,000.-บาท
80,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
12/2564 ลว. 28 มิ.ย.64
โดยตรง

238,000.00 238,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
235,000.-บาท
235,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด
4,371.38 บาท

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด
4,371.38 บาท

เป็นผู้จาหน่าย
8/2564 ลว.11 มิ.ย.64
โดยตรง

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด
51,236.64 บาท

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด
51,236.64 บาท

เป็นผู้จาหน่าย
9/2564 ลว. 11 มิ.ย.64
โดยตรง

4,371.38

4,371.38 เฉพาะเจาะจง

51,236.64 51.236.64

เฉพาะเจาะจง

13/2564 ลว. 28 มิ.ย.
64

จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด
๒๐๐ ซีซี รสจืดชนิดถุง
จานวน ๓๑,๔๓๗ ถุงๆละ
37 ๖.๕๘ บาท ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ทัง้ ๕ แห่ง (๑
ก.ค. - 30 ก.ย. 64)
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาส
เจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รส
จืดชนิดถุง จานวน 2,961
38 ถุงๆละ ๖.๕๘ บาท ของ
ศพด.ทัง้ 2 แห่ง (๑ ก.ค. 30 ก.ย. 64)
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติหน้าทีแ่ ม้บ้านทาความ
39 สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชี
ลอง
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติหน้าทีแ่ ม้บ้านทาความ
40 สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองบัวขาว

206,855.46 206,885.46 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด
206,855.46 บาท

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด
206,855.46 บาท

เป็นผู้จาหน่าย
10/2564 ลว. 30 มิ.ย.64
โดยตรง

206,855.46 206,885.46 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด
206,855.46 บาท

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด
206,855.46 บาท

เป็นผู้จาหน่าย
11/2564 ลว. 30 มิ.ย.64
โดยตรง

25,500.00

25,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางจินตนา กาลังเดช
25,500.-บาท

นางจินตนา กาลังเดช
25,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
46/2564 ลว. 30 มิ.ย.64
โดยตรง

25,500.00

25,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุดารัตน์ ฐาน
เจริญ 25,500.-บาท

นางสาวสุดารัตน์ ฐาน
เจริญ 25,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

47/2564 30 มิ.ย.64

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ่
ปฏิบัติหน้าทีค่ นงานประจา
41 รถกู้ชีพกู้ภัย
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ่
ปฏิบัติหน้าทีค่ นงานประจา
42
รถกู้ชีพกู้ภัย
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ่
ปฏิบัติหน้าทีค่ นงานทัว่ ไป
43 ประจากองช่าง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรากร ผ่องพันธ์
8,000.-บาท

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ขวัญชัยรัตน นายธนาธิป ขวัญชัยรัตน
ภูมิ 8,000.-บาท
ภูมิ 8,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
49/2564 ลว. 30 มิ.ย.64
โดยตรง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรพงศ์ หาญพล
8,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
50/2564 ลว. 30 มิ.ย.64
โดยตรง

(นางจานงค์ สิมมะระ)
นักวิชาการพัสดุ

นายวรากร ผ่องพันธ์
8,000.-บาท

นายจักรพงศ์ หาญพล
8,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
48/2564 ลว. 30 มิ.ย.64
โดยตรง

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

