แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2561
เทศบาลตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

1

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนเมษายน 2561

3,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
3,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
3,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 41/2561
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

2

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนเมษายน 2561

4,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 42/2561
ลงวันที่ 4 เมษายน 2561

3

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน

4,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 4 เมษายน 2561

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

น้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายน้้าดื่ม

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 43/2561
ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

10,330.90

เฉพาะ
เจาะจง

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

(EMS) เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนเมษายน 2561
4

น้้าดื่ม ขนาดจุ 20 ลิตร
จ้านวน 125 ถัง

5

วัสดุส้านักงาน (แบบพิมพ์)
ส้าหรับใช้ในกองคลังเทศบาลต้าบลท่าก้อน

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้จ้าหน่ายแบบพิมพ์ส้าหรับ

กรมการปกครอง
10,330.90 บาท

กรมการปกครอง
10,330.90 บาท

ใช้ในราชการทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 44/2561
ลงวันที่ 23 เมษายน 2561
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6

วัสดุส้านักงานส้าหรับใช้ในส้านักปลัด
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 6 รายการ

3,090

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
1,580 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
1,580 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ส้านักงานทุกชนิด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 45/2561
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

7

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานส้าหรับใช้ใน
กองช่างเทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 5 รายการ

14,460

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
14,460 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
14,460 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุทกุ ชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 46/2561
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

8

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานส้าหรับใช้ใน
ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 3 รายการ

595

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
595 บาท

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
595 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุทกุ ชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 47/2561
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

9

วัสดุกอ่ สร้างส้าหรับใช้ในกองช่าง
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 2 รายการ

545

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
545 บาท

ร้านรุ่งเรืองการฟ้า
545 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้างทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 48/2561
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

10 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์

3,650

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไทยวิวัฒน์
3,650 บาท

ร้านไทยวิวัฒน์
3,650 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2561
ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ปั๊มน้้าประปา บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
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เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2561
ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอานนท์ปา้ ยสวย 14 ร้านอานนท์ปา้ ยสวย 14 เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
2,160 บาท
2,160 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2561
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

1,810

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสมคิดอิเล็กทรอนิกส์
1,810 บาท

ร้านสมคิดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
1,810 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2561
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

14 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ
เทศบาลต้าบลท่าก้อน อ.อากาศอ้านวย
จ.สกลนคร จ้านวน 3 บ่อ

100,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ณัฐพล 59
100,00 บาท

หจก.ณัฐพล 59
100,00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2561
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

15 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้้าและ
เครื่องสูบน้้าสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

100,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอดิศกั ดิ์คา้ วัสดุ
100,00 บาท

ร้านอดิศกั ดิ์คา้ วัสดุ
100,00 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 49/2561
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไทยวิวัฒน์
2,000 บาท

12 จ้างเหมาจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อใช้ในโครงการทศวรรษแห่งความ
ทางถนน พ.ศ. 2553 - 2563

2,160

13 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
462-47-0006

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

11 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปริ๊นเตอร์ Canon MP 287

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา
ร้านไทยวิวัฒน์
2,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

-4 วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ น บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1
ต้าบลท่าก้อน อ้าเภอออากาศอ้านวย
จังหวัดสกลนคร

260,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
260,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
260,000

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้ น บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4
ต้าบลท่าก้อน อ้าเภอออากาศอ้านวย
จังหวัดสกลนคร

220,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
220,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
220,000 บาท

สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ 20/2561
ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

18 โครงการก่อสร้างประตูรั้วและลานคสล.

100,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
100,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
100,000 บาท

สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ 21/2561
ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

19 โครงการก่อสร้างรั้วที่ทิ้งขยะบ้านท่าก้อน
หมู่ที่ 1 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร

450,000.00

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สามัคคีการโยธา
450,000

หจก.สามัคคีการโยธา
450,000

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ 22/2561
ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

20 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปงานกิจการสภาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนเมษายน 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บ้านท่าควาย

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างเ
เลขที่ 19/2561
ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภอากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร

นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

-5 วงเงินงบประมาณ

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

21 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองช่างทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนเมษายน 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์

22 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองการศึกษาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนเมษายน 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวลลิตา ราชภักดี
6,000 บาท

นางสาวลลิตา ราชภักดี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

23 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนเมษายน 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

24 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

ประจ้าเดือนเมษายน 2561
25 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ประจ้าเดือนเมษายน 2561

-6 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

27 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7
ประจ้าเดือนเมษายน 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

28 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือนเมษายน 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

29 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

26 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ประจ้าเดือนเมษายน 2561

บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2

ประจ้าเดือนเมษายน 2561
30 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4

ประจ้าเดือนเมษายน 2561

-7 -

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

31 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือน เมษายน 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

32 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือน เมษายน 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

