แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2561
เทศบาลตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

2,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

5,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
5,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
5,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่
1

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง
น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถบรรทุกขยะ

เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561
2

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน

(EMS) เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

3

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

5,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
5,500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
5,500 บาท

4

วัสดุส้านักงานส้าหรับใช้ในส้านักปลัด
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 12 รายการ

13,327

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด
13,327 บาท

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
13,327 บาท
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ทกุ ชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 64/2561
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

5

วัสดุส้านักงานส้าหรับใช้ในกองช่าง
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 1 รายการ

4,400

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด
4,400 บาท

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
4,400 บาท
ส้านักงานทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 65/2561
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

-2-

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

9,735

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด
9,735 บาท

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
9,735 บาท
งานบ้านงานครัวทุกชนิด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 66/2561
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ร้านรุ่งเรืองอิเลคทรอนิคส์ ร้านรุ่งเรืองอิเลคทรอนิคส์ เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
1,995 บาท
1,995 บาท
ก่อสร้างทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 67/2561
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
เครื่องดับเพลิงทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 68/2561
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่
6

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้านวน 13 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

7

วัสดุกอ่ สร้าง จ้านวน 11 รายการ

1,995

เฉพาะ
เจาะจง

8

สายส่งน้้าดับเพลิง ชนิดผ้าใบสีแดง
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร

8,500

เฉพาะ
เจาะจง

9

ผงเคมีแห้งพร้อมบรรจุถัง
ขนาด 15 ปอนด์ จ้านวน 5 ถัง

2,750

เฉพาะ
เจาะจง

ั ฑ์
ร้านนิวเกษมทรัพย์เรสคิว ร้านนิวเกษมทรัพย์เรสคิว เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
เครือ่ งดับเพลิงทุกชนิด
2,750 บาท
2,750 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 69/2561
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

10 วัสดุส้านักงานส้าหรับใช้ในกองคลัง
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 6 รายการ

9,895

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด
9,595 บาท

บริษทั เพิ่มสุข 59 จ้ากัด เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
9,595 บาท
ส้านักงานทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 70/2561
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในกองคลัง
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 4 รายการ

11,600

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลนครเซอร์วิส
โอเอ

หจก.สกลนครเซอร์วิส เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
โอเอ
คอมพิวเตอร์ทกุ ชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 71/2561
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ร้านอดิศกั ดิ์การค้า
8,500 บาท

11,600 บาท

ร้านอดิศกั ดิ์การค้า
8,500 บาท

11,600 บาท

-3 (ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

12 วัสดุไฟฟ้า จ้านวน 11 รายการ

20,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
20,000 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
20,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุทกุ ชนิด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 72/2561
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

13 วัสดุเครื่องแต่งกาย จ้านวน 5 รายการ

10,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
10,000 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
10,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย
ทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 73/2561
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

14 ธงชาติ ขนาด 80x120 ซม.
จ้านวน 12 ผืน

1,140

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
1,140 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
1,140 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ส้านักงานทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 74/2561
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

15 น้้าดื่ม ขนาดจุ 18.90 ลิตร
จ้านวน 100 ถัง

1,200

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านน้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,200 บาท

16 วัสดุส้านักงานส้าหรับใช้ในกองการศึกษา
เทศบาลต้าบลท่าก้อน
จ้านวน 13 รายการ

4,200

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิวัฒน์
4,200 บาท

1,394.21

เฉพาะ
เจาะจง

บ.มิตซูเจริญศรี (2000)
จ้ากัด
1,394.21 บาท

1,560

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสมนึกโฟโต้
1,560 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

17 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถพยาบาลฉุกเฉิน(EMS)

18 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้
พระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 และ
สมเด็จพระราชินฯิ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านน้้าดื่มทรัพย์ทรงพร เป็นผู้จ้าหน่ายน้้าดื่ม
1,200 บาท
ร้านพิวัฒน์
4,200 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ส้านักงานทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 75/2561
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 76/2561
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

บ.มิตซูเจริญศรี (2000) เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
จ้ากัด
1,394.21 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 67/2561
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 68/2561
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

ร้านสมนึกโฟโต้
1,560 บาท

-4 (ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

19 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยทต.ท่าก้อน

38,260

เฉพาะ
เจาะจง

โรงงานอากาศโลหกิจ
38,260 บาท

โรงงานอากาศโลหกิจ
38,260 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2561
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

20 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 4 นิ้ว
เทศบาลต้าบลท่าก้อน

10,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
10,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
10,000 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/2561
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

21 จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
คสล.ภายในหมู่บา้ น บ้านท่าควาย
หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร

30,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
30,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
30,000 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2561
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

22 จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
คสล.ภายในหมู่บา้ น บ้านนาหวาย
หมู่ที่ 3 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร

50,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.กชกร 2559
50,000 บาท

หจก.กชกร 2559
50,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2561
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

23 จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
คสล.ภายในหมู่บา้ น บ้านโพนก่อ
หมู่ที่ 6 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร

17,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.กชกร 2559
17,000 บาท

หจก.กชกร 2559
17,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2561
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

-5 วงเงินงบประมาณ

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2561
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

24 จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาวด้า ขนาดเอ 4
จ้านวน 4,240 แผ่น

1,611.20

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
จ้ากัด
จ้ากัด
1,611.20 บาท
1,611.20 บาท

25 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปงานกิจการสภาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

27 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองช่างทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์

28 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองการศึกษาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนสิงหาคม 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
ประจ้าเดือนสิงหาคม 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

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

บับรถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบลท่าก้อน

ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

6,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

-6วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

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

33 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

เป็นผูร้ ับจ้างทีป่ ระกอบอาชีพนี้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

34 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

เป็นผูร้ ับจ้างทีป่ ระกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

35 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

31 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

นายล้าไพ ก้อนจันทร์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561
32 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจ้ารถบรรทุกขยะเทศบาลต้าบล

ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

โดยตรง
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(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางจิรภา แสงวิลัย
6,000 บาท

นางจิรภา แสงวิลัย
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
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

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

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2561
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

39 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือน สิงหาคม 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

36 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2

ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561
37 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4

ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2561

-8 วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

270,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
270,000 บาท

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

120,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.กชกร 2559
120,000 บาท

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 และ
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

93,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สามัคคีการโยธา
93,000 บาท

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
270,000 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ 23/2561
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

หจก.กชกร 2559
120,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 24/2561
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

หจกสามัคคีการโยธา
93,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 24/2561
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

