แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานแม่บ้านทาความ
1 สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานแม่บ้านทาความ
2 สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองบัวขาว
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานแม่บ้านทาความ
3 สะอาดสานักงานเทศบาลตาบล
ชีลอง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

27,000.00

น.ส.สุดารัตน์ เชื้อประ
27,000.00 เฉพาะเจาะจง
ทุม 27,000.-บาท

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำทีต่ กลงซือ้
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือกำรจ้ำง

นางจินตนา กาลังเดช นางจินตนา กาลังเดช
27,000.-บาท
27,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
1/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

น.ส.สุดารัตน์ เชื้อ
ประทุม 27,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
2/2564 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

นางสายฝน หาญจิตร นางสายฝน หาญจิตร
54,000.-บาท
54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
3/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานแม่บ้านทาความ
4 สะอาดสานักงานเทศบาลตาบล
ชีลอง

นางเสาวณีย์ สระกลาง นางเสาวณีย์ สระ
54,000.-บาท
กลาง 54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
4/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานช่วยเหลืองาน
5 ด้านการการเกษตร

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีระภูมิ วีระปิด
54,000.-บาท

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานดูแลสถานีสูบน้า
6 ด้วยพลังงานไฟฟ้า

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญหลาย ดั้น
นายบุญหลาย ดั้น
ชัยภูมิ 54,000.-บาท ชัยภูมิ 54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
6/2564 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานคนงานทัว่ ไป
7 ประจาสานักปลัด

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรพงษ์ หาญพล นายจักรพงษ์ หาญพล
54,000.-บาท
54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
7/2564 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายขวัญใจ สอนชัยภูมิ นายขวัญใจ สอน
54,000.-บาท
ชัยภูมิ 54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
8/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานคนงานขับรถกู้
8
ชีพกู้ภัย

นายวีระภูมิ วีระปิด
54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
5/2564 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
9 เพือ่ ปฏิบัติงานคนงานขับรถกู้
ชีพกู้ภัย
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานคนงานขับรถกู้
10 ชีพกู้ภัย
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
11 เพือ่ ปฏิบัติงานคนงานประจา
รถกู้ชีพกู้ภัย
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานคนงานประจารถ
12
เก็บขนขยะ
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานคนงานประจารถ
13 เก็บขนขยะ
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานคนงานประจารถ
14
เก็บขนขยะ

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรากร ผ่องพันธ์
54,000.-บาท

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนาธิป ขวัญชัย นายธนาธิป ขวัญชัย เป็นผู้รับจ้าง
รัตนภูมิ 54,000.-บาท รัตนภูมิ 54,000.-บาท
โดยตรง

10/2565 ลว. 1 ต.ค.
64

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิรุตน์ งอกศิลป์
54,000.-บาท

นายนิรุตน์ งอกศิลป์
54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

11/2565 ลว. 1 ต.ค.
64

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายแดง เปล่งวรรณ์
54,000.-บาท

นายแดง เปล่งวรรณ์
54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

12/2565 ลว. 1 ต.ค.
64

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายศิลป์ธรรม โชคศิริ นายศิลป์ธรรม โชคศิริ
54,000.-บาท
54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

13/2565 ลว. 1 ต.ค.
64

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

14/2565 ลว. 1 ต.ค.
64

นายปรีชา หาญรุก
54,000.-บาท

นายขวัญใจ สอน
ชัยภูมิ 54,000.-บาท

นายปรีชา หาญรุก
54,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
9/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
15 เพือ่ ปฏิบัติงานด้านโยธา

16

17

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานบริบาลท้องถิ่น

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพือ่ ปฏิบัติงานบริบาลท้องถิ่น

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของสานักปลัด ประจาปี
18 งบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของกองคลัง ประจาปี
19 งบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของกองช่าง ประจาปี
20 งบประมาณ พ.ศ. 2565

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายประทีป จันทร์
เจนจบ 8,500.-บาท

นายประทีป จันทร์
เจนจบ 8,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

15/2565 ลว. 1 ต.ค.
64

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางประนอม จันทร์
แก้ว 8,500.-บาท

นางประนอม จันทร์
แก้ว 8,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

16/2565 ลว. 1 ต.ค.
64

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุภาเพ็ญ ไววิชา
8,500.-บาท

นางสุภาเพ็ญ ไววิชา
8,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

17/2565 ลว. 1 ต.ค.
64

60,000.00

บริษัท บางจากกรีนเนท บริษัท บางจากกรี
เป็นผู้จาหน่าย
60,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด สาขาชัยภูมิ
นเนท จากัด สาขา
1/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง
60,000.-บาท
ชัยภูมิ 60,000.-บาท

50,000.00

บริษัท บางจากกรีนเนท บริษัท บางจากกรี
เป็นผู้จาหน่าย
50,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด สาขาชัยภูมิ
นเนท จากัด สาขา
2/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง
50,000.-บาท
ชัยภูมิ 50,000.-บาท

50,000.00

บริษัท บางจากกรีนเนท บริษัท บางจากกรี
เป็นผู้จาหน่าย
50,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด สาขาชัยภูมิ
นเนท จากัด สาขา
3/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง
50,000.-บาท
ชัยภูมิ 50,000.-บาท

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของกองสาธารณสุขและ
บริษัท บางจากกรีนเนท บริษัท บางจากกรี
สิ่งแวดล้อม ประจาปี
เป็นผู้จาหน่าย
21
100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด สาขาชัยภูมิ
นเนท จากัด สาขา
4/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
งบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยตรง
100,000.-บาท ชัยภูมิ 100,000.-บาท
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจาสานักปลัด จานวน 8
22 รายการ
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลศูนย์
อานวยการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยของเทศบาลตาบลชีลอง
23
จานวน ๑ รายการ
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลังบ้านนาย
24 ไสว หมู่ 2 บ้านกุดเหม่ง
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางราไพ
25 หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล

4,690.00

4,690.00 เฉพาะเจาะจง

นายนัฐพงษ์ ไชยเดช นายนัฐพงษ์ ไชยเดช เป็นผู้จาหน่าย 1/2565 ลว. 26 ต.ค.
มงคลเลิศ 4,690.-บาท มงคลเลิศ 4,690.-บาท โดยตรง
64

1,411.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอแอนด์กราฟิก
1,411.-บาท

หจก.ส่องโลกสวย
สตูดิโอแอนด์กราฟิก
1,411.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
1/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
โดยตรง

401,000.00 401,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 390,000.บาท

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 390,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

1/2565 ลว. 14 ต.ค.
64

399,000.00 399,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 390,000.บาท

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 390,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

2/2565 ลว. 14 ต.ค.
64

1,411.00

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านน้อยท่าช้าง
26 ถึงห้วยสงแก หมู่ 5 บ้าน
500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง
หนองบัวขาว
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าวัดโปร่งเกตุ
27 หมู่ 7 บ้านโปร่งเกตุ
200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สาหรับเปิดภาคเรียนที่
2/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทัง้ 2 แห่ง (ตั้งแต่ 1-30
28 พ.ย. 64) นมกล่อง ขนาด
200 ซีซี จานวน 1,034
กล่องละ 7.82 บาท

8,085.88

8,085.88 เฉพาะเจาะจง

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 480,000.บาท

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 480,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

3/2565 ลว. 14 ต.ค.
64

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 190,000.บาท

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 190,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

4/2565 ลว. 14 ต.ค.
64

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด เป็นผู้จาหน่าย 1/2565 ลว. 29 ต.ค.
8,085.88 บาท
8,085.88 บาท
โดยตรง
64

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สาหรับเปิดภาคเรียนที่
2/2564 ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ทัง้ 5 แห่ง (ตั้งแต่
29 1-30 พ.ย.64) นมกล่อง
ขนาด 200 ซีซี จานวน
10,978 กล่องละ 7.82 บาท

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.
10-036 สายบ้านน้อยท่าช้าง
30
- ห้วยสงแกโนนแดง หมู่ 5
บ้านหนองบัวขาว

85,847.96

85,847.96 เฉพาะเจาะจง

850,000.00 896,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด บริษัท ภูมอมิลค์ จากัด
8๕,847.96 บาท
85,847.96 บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

2/2565 ลว. 29 ต.ค.
64

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 840,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

1/2565 ลว. 27 ต.ค.
64

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 840,000.บาท

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.
10-018 สายวัดเทพนิมิตร 31
วัดบุง่ สาวะดาล หมู่ 12 บ้าน
หนองหว้า
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.
31 10-018 สายวัดเทพนิมิตร วัดบุง่ สาวะดาล หมู่ 12 บ้าน
หนองหว้า
จ้างบริการรักษาความปลอด
ภายในบริเวณสานักงาน
32 เทศบาลตาบลชีลอง

900,000.00 955,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 890,000.บาท

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 890,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

1/2565 ลว. 27 ต.ค.
64

900,000.00 955,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 890,000.บาท

หจก.มงคลทองดีวัสดุ
ก่อสร้าง 890,000.บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

1/2565 ลว. 27 ต.ค.
64

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ชัยภูมิโปร
การ์ด จากัด
72,000.-บาท

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ชัยภูมิโปร
การ์ด จากัด
72,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

1/25656 ลว. 1 ต.ค.
64

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

(นางจานงค์ สิมมะระ)
นักวิชาการพัสดุ

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

