แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 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 ตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
6,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
6,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

4,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

163,281.60

เฉพาะ
เจาะจง

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ
จ้ากัด
163,281.60 บาท

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรี
จ้ากัด
163,281.60 บาท

3,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิวัฒน์
3,000 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่
1

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง
น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถบรรทุกขยะ

เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561
2

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน

(EMS) เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561
3

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

4

นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง
จ้านวน 20,880 กล่อง

5

ถ้วยรางวัลส้าหรับใช้ในโครงการงาน
ประเพณีแข่งเรือประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จ้านวน 3 ใบ

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านพิวัฒน์
3,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ส้านักงานทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที1่ /2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/2562
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

-2วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

6

อาหารว่างและเครื่องดื่มส้าหรับรับรอง
ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานและ
คณะกรรมการด้าเนินการจัดงานโครงการ

8,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านฤหกิจน้้าแข็ง
(ตุ๊ก น้้าแข็ง)

ร้านฤหกิจน้้าแข็ง
(ตุ๊ก น้้าแข็ง)

8,000 บาท

8,000 บาท

ร้านขายดีบฟุ เฟ่
เนื้อย่างเกาหลี

ร้านขายดีบฟุ เฟ่
เนื้อย่างเกาหลี

12,000

12,000

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้จ้าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
ทุกชนิด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2562
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

เป็นผู้จ้าหน่ายอาหารปรุงส้าเร็จ
พร้อมบริโภค

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 4/2562
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

งานประเพณีแข่งเรือประจ้าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562
7

อาหารส้าหรับรับรองผู้ที่ได้รับเชิญ
เข้าร่วมงานและคณะกรรมการด้าเนิน
การจัดงานโครงการงานประเพณีแข่งเรือ

12,000

เฉพาะ
เจาะจง

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8

น้้าดื่ม ขนาดจุ 18.90 ลิตร
จ้านวน 100 ถัง

1,200

เฉพาะ
เจาะจง

9

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปงานกิจการสภาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

10 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองช่างทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนตตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์

ร้านน้้าดื่มทรัพย์ทรงพร
1,200 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

ร้านน้้าดื่มทรัพย์ทรงพร เป็นผู้จ้าหน่ายน้้าดื่ม
1,200 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

โดยตรง

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2562
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

-3 วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

11 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองการศึกษาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวลลิตา ราชภักดี
6,000 บาท

12 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนกันยายน 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

13 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

6,000

14 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

6,000

15 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาขับรถ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

นางสาวลลิตา ราชภักดี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

6,000 บาท

6,000 บาท

เฉพาะ
เจาะจง

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

เป็นผูร้ ับจ้างทีป่ ระกอบอาชีพนี้

เฉพาะ
เจาะจง

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

เป็นผูร้ ับจ้างทีป่ ระกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายล้าไพ ก้อนจันทร์
6,000 บาท

นายล้าไพ ก้อนจันทร์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

บรรทุกขยะเทศบาลต้าบลท่าก้อน

โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/25612
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประจ้าเดือนตุลาคม 2561
16 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาจัดเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต้าบลท่าก้อน

ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

-4(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสุรดิษ พรมภา
6,000 บาท

นายสุรดิษ พรมภา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

18 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

19 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสุทตั ผ่องแผ้ว
6,000 บาท

นายสุทตั ผ่องแผ้ว
6,000 บาท

เป็นผูร้ ับจ้างทีป่ ระกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

20 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

21 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางจิรภา แสงวิลัย
6,000 บาท

นางจิรภา แสงวิลัย
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

17 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาจัดเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต้าบลท่าก้อน

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2

ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

-5 วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางนิรมัย เสียภี
6,000 บาท

23 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

3,000

เฉพาะ
เจาะจง

24 จ้างเหมาดันบ่อขยะลงหลุมบ่อขยะ
เทศบาลต้าบลท่าก้อน จ้านวน 4 บ่อ

4,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
3,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
3,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2562
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561

25 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายโพนก่อ-บ้านตาด
บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 และสายท่าควาย-

4,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
3,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
3,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2562
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

22 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

นางนิรมัย เสียภี
6,000 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

(ราคากลาง)

ลาดับที่

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4

ประจ้าเดือนตุลาคม 2561

นาดง บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2
ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศอ้านวย
จังหวัดสกลนคร

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

3,000 บาท

3,000 บาท

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

-6 (ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

2,880

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอานนท์ปา้ ยสวย 14 ร้านอานนท์ปา้ ยสวย 14 เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
2,880 บาท
2,880 บาท
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2562
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

10,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสมปอง ประดาจิตร
10,000 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2562
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางดนตรี ประดับดี
6,000 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

26 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงานประเพณี

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

แข่งเรือประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ส้าหรับใช้ใน
โครงการงานประเพณีแข่งเรือประจ้าปี

นายสมปอง ประดาจิตร เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
10,000 บาท
โดยตรง

งบประมาณ พ.ศ. 2562

28 จ้างเหมาเครื่องเสียงส้าหรับใช้ใน
โครงการงานประเพณีแข่งเรือประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

นางดนตรี ประดับดี
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2562
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

