แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2561
เทศบาลตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

1

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

3,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
3,500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
3,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

2

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

3

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
1,500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
1,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2661
22 มกราคม 2561

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

(EMS) เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

4

น้้าดื่ม ขนาดจุ 20 ลิตร
จ้านวน 125 ถัง

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายน้้าดื่ม

5

อาหารว่างละเครื่องดื่มส้าหรับรับรอง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทต.ท่าก้อน
เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจ้าปี 2561

1,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านฤหกิจน้้าแข็ง
(ตุ๊ก น้้าแข็ง)
1,000 บาท

ร้านฤหกิจน้้าแข็ง
(ตุ๊ก น้้าแข็ง)
1,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
ทุกชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

-2 วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่
6

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุส้านักงานส้าหรับใช้ในกองสวัสดิการ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1,660

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค
1,660 บาท

สังคมเทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 2 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
1,660 บาท
คอมพิวเตอร์ทกุ ชนิด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2561
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

7

โครงการจ้างเหมาถางคลองส่งน้้าสถานี
สูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1
ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศอ้านวย
จังหวัดสกลนคร

29,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สินธนัชดา
29,000 บาท

หจก.สินธนัชดา
29,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2661
15 มกราคม 2561

8

จ้างเหมารถยนต์เพื่อขนย้ายเต็นท์ โต๊ะ

1,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายบุญเสริม ลีพรม
1,000 บาท

นายบุญเสริม ลีพรม
1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

1,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายบุญเสริม ลีพรม
1,000 บาท

นายบุญเสริม ลีพรม
1,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

เก้าอี้ ส้าหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่
จัดงาน " มหกรรม มหัศจรรย์ครามสวย
ณ อากาศอ้านวย " บ้านโนนจ้าปา
ต.สามัคคีพฒ
ั นา
9

จ้างเหมารถยนต์เพื่อขนย้ายเต็นท์ โต๊ะ

เก้าอี้ ส้าหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่
จัดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " หน่วย
บ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน"จังหวัดสกลนคร
ณ บ้านนาโนกลาง ต.โพนแพง
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บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ้ากัด บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
554.80 บาท
554.80 บาท
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2561
ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

หจก.ชเนตตรีการโยธา
300,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
300,000 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
240,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
240,000 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

200,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
200,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
200,000 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 8/2561
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

120,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

สัญญาจ้างเลขที่ 9/2561
ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

10 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาว/ด้า
ขนาด เอ4 จ้านวน 1,460 แผ่น

554.80

เฉพาะ
เจาะจง

11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

300,000

เฉพาะ
เจาะจง

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

240,000

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

สายห้วยมะขามป้อม บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศอ้านวย
จังหวัดสกลนคร
13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายห้วยประปา-ห้วยไห้ บ้านท่าควาย

หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายริมแม่น้าสงครามบ้านท่าก้อน ดอนปอ บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8
ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศอ้านวย
จังหวัดสกลนคร

120,000 บาท

120,000 บาท

โดยตรง

- 4วงเงินงบประมาณ

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ 10/2561
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 11/2561
ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 12/2561
ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 13/2561
ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

สัญญาจ้างเลขที่ 14/2561
ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรที่ช้ารุดและน้้าท่วมขัง
เนื่องจากพายุ"เซินกา" จ้านวน 3 สาย

150,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอดิศักดิ์ค้าวัสดุ

ร้านอดิศักดิ์ค้าวัสดุ

150,000 บาท

150,000 บาท

16 โครงการขุดลอกห้วยหมากโง้ว
บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

489,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา

หจก.ชเนตตรีการโยธา

489,000 บาท

489,000 บาท

19 โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านท่าควาย

498,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา

หจก.ชเนตตรีการโยธา

498,000 บาท

498,000 บาท

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา

หจก.ชเนตตรีการโยธา

498,000 บาท

498,000 บาท

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร
20 โครงการขุดลอกท้าแนวเขตห้วยอีจันทร์
บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

498,000

21 โครงการขุดลอกห้วยซ้าค้า บ้านท่าก้อน
หมู่ที่ 8 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร

498,000

เฉพาะ
เจาะจง

498,000 บาท

498,000 บาท

โดยตรง

- 5วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

22 โครงการขุดลอกห้วยหลักงัว บ้านท่าควาย
หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร

427,000

เฉพาะ
เจาะจง

23 โครงการขุดลอกห้วยซุมเพ็ง-ซ้าเตย
บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาอ้านวย จังหวัดสกลนคร

497,000

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

หจก.ชเนตตรีการโยธา

หจก.ชเนตตรีการโยธา

427,000 บาท

427,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง หจก.อรรถพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์

427,000 บาท

427,000 บาท

โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ 15/2561
ลงวันที่ 25 มกราคม 2561

สัญญาจ้างเลขที่ 16/2561
ลงวันที่ 25 มกราคม 2561

24 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปงานกิจการสภาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนธันวาคม 2560

6,000

25 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองช่างทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2561
26 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองการศึกษาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 251

6,000

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวลลิตา ราชภักดี
6,000 บาท

นางสาวลลิตา ราชภักดี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

27 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

6,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

-6 วงเงินงบประมาณ

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

นายล้าไพ ก้อนจันทร์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายล้าไพ ก้อนจันทร์
6,000 บาท

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสุรดิษ พรมภา
6,000 บาท

นายสุรดิษ พรมภา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

31 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

เป็นผูร้ ับจ้างทีป่ ระกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

32 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

28 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่
บับรถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบลท่าก้อน

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา
นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ประจ้าเดือนมกราคม 2561
29 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ประจ้าเดือนมกราคม 2561
30 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ประจ้าเดือนมกราคม 2561
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(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

33 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

34 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

ประจ้าเดือนมกราคม 2561
35 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

