แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
เทศบาลตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

1

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

3,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
3,500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
3,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

2

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

2,200

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,200 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,200 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

3

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถพยาบาล
ฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนพฤศจิกาน 2560

500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

4

วัสดุคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในกองช่าง
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 2 รายการ

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอิงค์แมสส์
1,500 บาท

ร้านอิงค์แมสส์
1,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ทกุ ชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2561
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

5

น้้าดื่มขนาดจุ 20 ลิตร
จ้านวน 125 ถัง

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายน้้าดื่ม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2561
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

-2 วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ส้านักงานทุกชนิด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2661
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ร้านอิงค์แมสส์
1,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2561
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

อากาศโลหกิจ
13,770 บาท

อากาศโลหกิจ
13,770 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2561
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ร้านสุรชัย คาร์แคร์
2,700 บาท

ร้านสุรชัย คาร์แคร์
2,700 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2561
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

6

พานพุมเงินพุ่มทอง ขนาด 60 ซม.
จ้านวน 1 คู่

1,780

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
1,780 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
1,780 บาท

7

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
416-54-0025

2,300

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอิงค์แมสส์
1,500 บาท

8

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
รถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน บบ 3688 สกลนคร

13,770

เฉพาะ
เจาะจง

9

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
หมายเลขทะเบียน กข 4427 สกลนคร

2,700

เฉพาะ
เจาะจง

10 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปงานกิจการสภาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

11 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองช่างทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์

6,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

-3 วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

12 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองการศึกษาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวลลิตา ราชภักดี
6,000 บาท

13 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

14 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่

6,000

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

นางสาวลลิตา ราชภักดี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

นายล้าไพ ก้อนจันทร์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

6,000 บาท

6,000 บาท

เฉพาะ
เจาะจง

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายล้าไพ ก้อนจันทร์
6,000 บาท

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสุรดิษ พรมภา
6,000 บาท

บับรถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบลท่าก้อน

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

15 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือนพฤศจิกายน2560

16 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

นายสุรดิษ พรมภา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

-4 -

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

17 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

เป็นผูร้ ับจ้างทีป่ ระกอบอาชีพนี้

โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

18 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

19 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางจิรภา แสงวิลัย
6,000 บาท

นางจิรภา แสงวิลัย
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางนิรมัย เสียภี
6,000 บาท

นางนิรมัย เสียภี
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บ้านท่าก้อน ประจ้าเดือนตุลาคม 2560

20 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

21 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560

-5 -

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรภายในพื้นที่ต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 8 สาย

390,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สินธนัชดา
390,000 บาท
หจก.ณัฐพล 59
388,500 บาท
หจก.ชเตตรีการโยธา
388,000

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด
เอกสารถูกต้องครบถ้วน

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2561
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.
แฃะปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรภายในพื้นที่ต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 9 สาย

390,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดวงดาวเจริญวัสดุ
389,500 บาท
หจก.ณัฐพล 59
389,200 บาท
หจก.ชเตตรีการโยธา
389,000

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด
เอกสารถูกต้องครบถ้วน

สัญญาจ้างเลขที่ 2/2561
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

