แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560
เทศบาลตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

1

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนธัวาคม 2560

4,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

2

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

2,200

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,200 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,200 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

3

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถบรรทุกน้้า
ดับเพลิงฯ เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

4,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

4

วัสดุส้านักงานส้าหรับใช้ในส้านักปลัด
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 2 รายการ

4,930

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเอ็นจอย
4,930 บาท

ร้านเอ็นจอย
4,930 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ส้านักงานทุกชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2561
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560

5

วัสดุคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ใน
กองการศึกษาเทศบาลต้าบลท่าก้อน

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอิงค์แมสส์
2,000 บาท

ร้านอิงค์แมสส์
2,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ทกุ ชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2561
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

จ้านวน 2 รายการ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
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ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 132661
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

6

อาหารว่างละเครื่องดื่มส้าหรับรับรอง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทต.ท่าก้อน
เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจ้าปี 2560

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านฤหกิจน้้าแข็ง
(ตุ๊ก น้้าแข็ง)
1,780 บาท

ร้านฤหกิจน้้าแข็ง
(ตุ๊ก น้้าแข็ง)
1,780 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
ทุกชนิด

7

น้้าดื่ม ขนาดจุ 20 ลิตร
จ้านวน 125 ถัง

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายน้้าดื่ม

8

วัสดุคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในส้านักปลัด
เทศบาลต้าบลท่าก้อน

12,360

เฉพาะ
เจาะจง

ไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค
12,360 บาท

ไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค
12,360 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ทกุ ชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2561
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

9,430

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสยามการไฟฟ้า
9,430 บาท

ร้านสยามการไฟฟ้า
9,430 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2561
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

10 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
416-54-0022

2,500

เฉพาะ
เจาะจง

ไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค
2,500 บาท

ไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค
2,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2561
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

11 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย จ้านวน 3 ป้าย

1,080

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านใจดีองิ ค์เจ็ท
1,080 บาท

ร้านใจดีองิ ค์เจ็ท
1,080 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2561
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2661
20 ธันวาคม 2560

จ้านวน 2 รายการ

9

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและแซมมอเตอร์
ปั๊มน้้าขนาด 5 Hp ของระบบประปา
บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7

-3 -

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

12 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลเตือนโค้งอันตราย
จ้านวน 6 ป้าย

1,896

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านใจดีองิ ค์เจ็ท
1,896 บาท

ร้านใจดีองิ ค์เจ็ท
1,896 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2561
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

13 จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งผู้สูงอายุเข้าร่วม
โครงการสร้างสรรค์ภมู ปิ ญ
ั ญา เพิ่มมูลค่า
เดินหน้าสู่ OTOP จังหวัดสกลนคร

1,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายชลอ ศิริกลุ
1,000 บาท

นายชลอ ศิริกลุ
1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2561
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

14 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาว/ด้า
ขนาด เอ4 จ้านวน 6,224 แผ่น

2,365.12

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ้ากัด บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
2,365.12 บาท
2,365.12 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2561
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังริมแม่น้า
สงคราม สายดอนปอ-ริมแม่น้าสงคราม
บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

400,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2561
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

16 โครงการก่อสร้างขุดลอกห้วยซ้าค้า
บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

170,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

16 โครงการก่อสร้างขุดลอกหนองเบ็น
บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

60,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

400,000 บาท

170,000 บาท

60,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

400,000 บาท

170,000 บาท

60,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

โดยตรง

โดยตรง

โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

- 4-

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561
ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 8/2561
ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์

วงเงินงบประมาณ

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

17 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

300,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา

หจก.ชเนตตรีการโยธา

300,000 บาท

300,000 บาท

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร สายมะขามป้อม บ้านท่าควาย
หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร

240,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา

หจก.ชเนตตรีการโยธา

240,000 บาท

240,000 บาท

19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ

200,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา

หจก.ชเนตตรีการโยธา

200,000 บาท

200,000 บาท

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

เกษตร สายประปา-ห้วยไห้ บ้านท่าควาย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร
20 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปงานกิจการสภาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

6,000

21 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองช่างทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

6,000

6,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
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เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

22 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองการศึกษาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวลลิตา ราชภักดี
6,000 บาท

23 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

24 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

ประจ้าเดือนธันวาคม 2560
25 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ประจ้าเดือนธันวาคม 2560
26 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

นายสุรดิษ พรมภา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

-6

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

27 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7
ประจ้าเดือนธันวาคม 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

28 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

29 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

30 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

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

บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2

ประจ้าเดือนธันวาคม 2560
31 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

