แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 9 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เพือ่ ช่วยปฏิบัติงาน
1
ด้านโยธา
จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เพือ่ ปฏิบัติงาน
2
บริบาลท้องถิ่น
จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา เพือ่ ปฏิบัติงาน
3
บริบาลท้องถิ่น
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง (แบตเตอรี่) สาหรับ
4 รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 7492 ชัยภูมิ

วงเงินทีจ่ ะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำคำทีเ่ สนอ
รำคำทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือ
กำรจ้ำง

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายประทีป จันทร์เจนจบ นายประทีป จันทร์เจน
8,500.-บาท
จบ 8,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

18/2565 ลว. 30 พ.ย. 64

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางประนอม จันทร์แก้ว นางประนอม จันทร์แก้ว
8,500.-บาท
8,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

19/2564 ลว. 30 พ.ย.64

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสุภาเพ็ญ ไววิชา
8,500.-บาท

นางสุภาเพ็ญ ไววิชา
8,500.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

20/2565 ลว. 30 พ.ย. 64

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคเจริญการไฟฟ้า
2,500.-บาท

ร้านโชคเจริญการไฟฟ้า
2,500.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

2/2565 ลว. 8 พ.ย. 64

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์
เครื่องพิมพ์) ประจากองคลัง
5 จานวน 2 รายการ
######### 12,300.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วส จากัด 12,300.บาท

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์ เซอร์วส จากัด
12,300.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา ชนิด
6 Network แบบที่ 1 จานวน
1 เครื่อง

8,900.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์
8,900.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วส จากัด 8,900.บาท

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์ เซอร์วส จากัด
8,900.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
4/2565 ลว. 10 พ.ย. 64
โดยตรง

2,760.00

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์
2,760.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วส จากัด 2,760.บาท

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์ เซอร์วส จากัด
2,760.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
5/2565 ลว. 16 พ.ย. 64
โดยตรง

6,630.00

6,630.00 เฉพาะเจาะจง

สวนพีน่ ้าขิงกะน้องทิวา
6,630.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
6/2565 ลว. 17 พ.ย. 64
โดยตรง

3,750.00

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
3,750.00 เฉพาะเจาะจง
(ล๊อกแมน2) 3,750.(ล๊อกแมน2) 3,750.-บาท
บาท

1,110.00

1,110.00 เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องพิมพ์) ประจากองคลัง
7 จานวน 4 รายการ

8

จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจา
สานักปลัด จานวน 5 รายการ

จัดซื้อวัสดุสานักงาน ประจา
9 สานักปลัด จานวน 2 รายการ

10

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจา
กองช่าง จานวน 4 รายการ

สวนพีน่ ้าขิงกะน้องทิวา
6,630.-บาท

ร้านคมตะวันบริการ
1,110.-บาท

ร้านคมตะวันบริการ
1,110.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

3/2565 ลว. 8 พ.ย. 64

7/2565 ลว. 18 พ.ย.64

เป็นผู้จาหน่าย
8/2565 ลว. 22 พ.ย. 64
โดยตรง

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (หมึก
11 เครื่องถ่ายเอกสาร) ประจก
องคลัง จานวน 1 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย
HDMI) ประจาสานักปลัด
12
จานวน 1 รายการ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจาสานักปลัด จานวน
13 17 รายการ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2
บานเปิด (มอก.) จานวน 2
14
หลัง
จัดซื้อโต๊ะปิงปอง จานวน 1
15 ชุด

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์
######### 14,700.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส จากัด 14,700.บาท

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
14,700.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
9/2565 ลว. 22 พ.ย. 64
โดยตรง

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์
600.00 เฉพาะเจาะจง
เซอร์วิส จากัด 600.-บาท

บริษัทชัยภูมิก๊อปปี้
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
600.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
10,500.-บาท

เป็นผู้จาหน่าย
11/2565 ลว. 30 พ.ย. 64
โดยตรง

600.00

######### 10,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยภูมิฮาร์ดแวร์
10,500.-บาท

10/2565 ลว. 25 พ.ย.64

หจก.ศรีวัฒนา
หจก.ศรีวัฒนาเฟอร์นิเจอร์
######### 11,400.00 เฉพาะเจาะจง
เฟอร์นิเจอร์ 11,400.11,400.-บาท
บาท

เป็นผู้จาหน่าย
12/2565 ลว. 30 พ.ย. 64
โดยตรง

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
(ล๊อกแมน2) 6,000.(ล๊อกแมน2) 6,000.-บาท
บาท

เป็นผู้จาหน่าย
13/2565 ลว. 30 พ.ย. 64
โดยตรง

6,000.00

จ้างโครงการซ่อมแซมถนน
สาย 225-ลาห้วยโดก หมู่ 5
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้รับจ้าง
16
######### 38,700.00 เฉพาะเจาะจง
บ้านหนองบัวขาว
38,000.-บาท
38,000.-บาท
โดยตรง
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน
สายคุ้มโจด-สนามบิน หมู่ที่ 5
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้รับจ้าง
17
######### 23,400.00 เฉพาะเจาะจง
บ้านหนองบัวขาว
23,000.-บาท
23,000.-บาท
โดยตรง

2/2565 ลว. 5 พ.ย. 64

3/2565 ลว. 5 พ.ย.64

จ้างโครงการซ่อมแซมถนน
สายหนองแวง หมู่ท1ี่ 5 บ้าน
หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้รับจ้าง
18 โสกน้าขาว
######### 39,400.00 เฉพาะเจาะจง
39,000.-บาท
39,000.-บาท
โดยตรง
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัด
หญ้าแบบเดินตาม หมายเลข
ครุภัณฑ์ 441-62-007
19 และ 441-63-008 จานวน
2 เครื่อง
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข
20 7492 ชัยภูมิ จานวน 6
รายการ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
21 กง 6870 ชัยภูมิ จานวน 6
รายการ
จ้างซ่อมรถแทร็กเตอร์
หมายเลขทะเบียน ตค
22 1621 ชัยภูมิ จานวน 4
รายการ

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

5/2565 ลว. 5 พ.ย. 64

3,970.00

อู่ ส. กองสินธุก์ ารช่างโดย อู่ ส. กองสินธุก์ ารช่าง
3,970.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม เลิศล้า โดยนายบุญธรรม เลิศล้า
3,970.-บาท
3,970.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

6/2565 ลว. 11 พ.ย. 64

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญธรรม เลิศล้า
2,100.-บาท

นายบุญธรรม เลิศล้า
2,100.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

7/2565 ลว. 11 พ.ย. 64

1,520.00

1,520.00 เฉพาะเจาะจง

นายบุญธรรม เลิศล้า
1,520.-บาท

นายบุญธรรม เลิศล้า
1,520.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

8/2565 ลว. 12 พ.ย. 64

2,510.00

2,510.00 เฉพาะเจาะจง

นายนิคม ดีชัย 2,510.บาท

นายนิคม ดีชัย
2,510.-บาท

4/2565 ลว. 5 พ.ย. 64

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ภาษีทดี่ ินและ
23 สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
จานวน 1 รายการ
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
โครงการส่งเสริมการออก
24 กาลังกายเพือ่ สุขภาพ จานวน
1 รายการ

2,822.00

345.00

หจก.ส่องโลกสวยสตูดิโอ
หจก.ส่องโลกสวยสตูดิโอ
2,822.00 เฉพาะเจาะจง
แอนด์กราฟิก 2,822.แอนด์กราฟิก 2,822.-บาท
บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

9/2565 ลว. 22 พ.ย.64

หจก.ส่องโลกสวยสตูดิโอ หจก.ส่องโลกสวยสตูดิโอ
แอนด์กราฟิก 345.-บาท แอนด์กราฟิก 345.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
โดยตรง

10/2565 ลว. 22 พ.ย.64

345.00 เฉพาะเจาะจง

(นางจานงค์ สิมมะระ)
นักวิชาการพัสดุ

(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ผู้อานวยการกองคลัง

