แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2561
เทศบาลตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

1

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

4,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561

2

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

3

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน

4,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561

ร้านยิ่งเกรียงไกรการค้า เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
42,488 บาท
กีฬาทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 26/2561
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

(EMS) เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

4

วัสดุกฬี า จ้านวน 22 รายการ

42,488

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านยิ่งเกรียงไกรการค้า
42,488 บาท

5

วัสดุอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ

5,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านภวนพการค้า
5,000 บาท

กลุ่มสตรีต้าบลท่าก้อน ปี 2561
จ้านวน 1 รายการ

ร้านภวนพการค้า
5,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ส้านักงานทุกชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2561
7 มีนาคม 2561

-2 วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่
6

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในส้านักปลัด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานส้าหรับใช้ใน

วัสดุก่อสร้างส้าหรับใช้ในกิจการงานประปา

เฉพาะ
เจาะจง

1,580

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
1,580 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
1,580 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ทกุ ชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2561
12 มีนาคม 2561

6,602

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
6,602 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
6,602 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าทุกชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2561
12 มีนาคม 2561

3,755

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
3,755 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
3,755 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้างทุกชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2561
12 มีนาคม 2561

4,878

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
4878 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
4,878 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้างทุกชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2561
12 มีนาคม 2561

2,880

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
2,880 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
2,880 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าทุกชนิด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2561
12 มีนาคม 2561

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายน้้าดื่ม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2561
19 มีนาคม 2561

เทศบาลต้าบลท่าก้อน จ้านวน 9 รายการ

10 วัสดุก่อสร้างส้าหรับใช้ในกองช่าง
เทศบาลต้าบลท่าก้อน จ้านวน 3 รายการ

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานส้าหรับใช้ในกองช่าง
เทศบาลต้าบลท่าก้อน จ้านวน 1 รายการ

12 น้้าดื่ม ขนาดจุ 20 ลิตร
จ้านวน 125 ถัง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2561
12 มีนาคม 2561

11,200

ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลท่าก้อน

9

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง

เทศบาลต้าบลท่าก้อน จ้านวน 2 รายการ

8

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

(ราคากลาง)

ยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง จ้านวน 4 เส้น

7

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

หจก.สกลการยางเซอร์วิส หจก.สกลการยางเซอร์วิส เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
11,200 บาท
11,200 บาท
ยานพาหนะและขนส่งทุกชนิด
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ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2561
19 มีนาคม 2561

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

175,246.20

เฉพาะ
เจาะจง

สหกรณ์โคมนมวาริชภูมิ
จ้ากัด
175,246.20 บาท

สหกรณ์โคมนมวาริชภูมิ มติคณะรัฐมนตรี
จ้ากัด
175,246.20 บาท

14 วัสดุงานบ้านงานครัวส้าหรับใช้ใน
ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 12 รายการ

6,810

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด
6,810 บาท

ั ฑ์
บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
งานบ้านงานครัวทุกชนิด
6,810 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2561
26 มีนาคม 2561

15 วัสดุส้านักงานส้าหรับใช้ในส้านักปลัด
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 42 รายการ

22,457

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด
22,457 บาท

ั ฑ์
บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ส้านักงานทุกชนิด
22,457 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2561
26 มีนาคม 2561

16 วัสดุส้านักงานส้าหรับใช้ในกองช่าง
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 26 รายการ

10,369

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด
10,369 บาท

ั ฑ์
บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ส้านักงานทุกชนิด
10,369 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2561
26 มีนาคม 2561

17 อาหารว่างและเครื่องดื่มส้าหรับรับรอง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้าบล
ท่าก้อน คณะกรรมการสนับสนุนการจัด
ท้าแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลท่าก้อนฯ

2,370

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด
10,369 บาท

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
10,369 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2561
27 มีนาคม 2561

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

13 นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน
จ้านวน 22,410 กล่อง

-4 -

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

18 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มส้าหรับ
รับรองคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมส้าหรับ
อปท.(EHA) ประจ้าปี 2561

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอาหารสะพานไม้
2,000 บาท

ร้านอาหารสะพานไม้
2,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2561
28 มีนาคม 2561

19 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จ้านวน 5 เครื่อง

13,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคมกริชแอร์ แอนด์ ซาวด์

2,000 บาท

ร้านอาหารสะพานไม้
2,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2561
5 มีนาคม 2561

19 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์

3,820

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกมลเซอร์วิส
3,820 บาท

ร้านกมลเซอร์วิส
3,820 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2561
7 มีนาคม 2561

5,394.94

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เจริญศรีเซลส์
5,394.94

หจก.เจริญศรีเซลส์
5,394.94

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2561
7 มีนาคม 2561

1,440

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสตอร์มอิงค์เจ็ท
1,440

ร้านสตอร์มอิงค์เจ็ท
1,440

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2561
13 มีนาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4427

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สกลนคร
20 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน

81-4651 สกลนคร
21 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
(ท่าก้อนคัพ) ครั้งที่ 20 ประจ้าปี 2561
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เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2561
13 มีนาคม 2561

นายบุญเลี้ยง ราชภักดี
8,000

นายบุญเลี้ยง ราชภักดี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
8,000

ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2561
14 มีนาคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

นายปฐมพร พันธิราช
4,500 บาท

นายปฐมพร พันธิราช เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
4,500 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2561
14 มีนาคม 2561

12,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายนิโรจน์ กลิ่นศรีสุข
12,000 บาท

นายนิโรจน์ ศรีกลิ่นสุข เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
12,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2561
15 มีนาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

22 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อเเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ฯในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาฯ

705

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านใจดีองิ ค์เจ็ท
705

23 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ส้าหรับใช้ใน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
(ท่าก้อนคัพ) ครั้งที่ 20 ประจ้าปี 2561

8,000

เฉพาะ
เจาะจง

24 จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงส้าหรับใช้ใน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
(ท่าก้อนคัพ) ครั้งที่ 20 ประจ้าปี 2561

4,500

25 จ้างเหมารถยนต์โดยสารส้าหรับรับ-ส่ง

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

มวลชนจิตอาสาฯเผ้ารับและส่งเสด็จสมเด็จ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา
ร้านใจดีองิ ค์เจ็ท
705

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

พระเจ้าอยู่หัวฯในการพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาฯ

26 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปงานกิจการสภาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

- 6วงเงินงบประมาณ

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

27 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองช่างทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์

28 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองการศึกษาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวลลิตา ราชภักดี
6,000 บาท

นางสาวลลิตา ราชภักดี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

29 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

30 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่

6,000

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

6,000

นายล้าไพ ก้อนจันทร์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

บับรถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบลท่าก้อน

6,000 บาท

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

เฉพาะ
เจาะจง

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

เฉพาะ
เจาะจง

นายล้าไพ ก้อนจันทร์
6,000 บาท

โดยตรง

ประจ้าเดือนมีนาคม 2561
31 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

-7 วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสุรดิษ พรมภา
6,000 บาท

นายสุรดิษ พรมภา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

33 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7
ประจ้าเดือนมีนาคม 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

34 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

35 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

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

32 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2

ประจ้าเดือนมีนาคม 2561
36 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4

ประจ้าเดือนมีนาคม 2561

-8 -

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

37 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือน มีนาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2561
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

38 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือน มีนาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสุทตั ผ่องแผ้ว
6,000 บาท

นายสุทตั ผ่องแผ้ว
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2561
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

