แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562
เทศบาลตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

1

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

4,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 2 มกราคม 2562

2

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน

4,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 2 มกราคม 2562

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 2 มกราคม 2562

ั ฑ์
ร้านไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
คอมพิวเตอร์ทกุ ชนิด
3,800 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 14/2562
ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
งานบ้านงานครัวทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 15/2562
ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

(EMS) เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2562
3

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถบรรทุกน้้า

เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

4

วัสดุคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในกองช่าง
จ้านวน 3 รายการ

3,800

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค
3,800 บาท

5

ใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว
จ้านวน 2 ใบ

520

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
520 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
520 บาท
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ั ฑ์
ร้านไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
คอมพิวเตอร์ทกุ ชนิด
3,650 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 16/2562
ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

หจก.สกลรวมกิจ
1,610 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้างทุกชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 17/2562
ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

หจก.สกลรวมกิจ
12,805 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
12,805 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุทกุ ชนิด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 17/2562
ลงวันที่ 17 มกราคม 2562

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านน้้าดื่มดอนปอ
น้้าทิพย์
980 บาท

ร้านน้้าดื่มดอนปอ
น้้าทิพย์
980 บาท

เป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายน้้าดื่ม

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 19/2562
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

840

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านน้้าดื่มดอนปอ
น้้าทิพย์
840 บาท

ร้านน้้าดื่มดอนปอ
น้้าทิพย์
840 บาท

เป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายน้้าดื่ม

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 20/2562
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

100,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.คิมหันต์การโยธา
100,000 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6

วัสดุคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในส้านักปลัด
จ้านวน 4 รายการ

3,650

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค
3,650 บาท

7

วัสดุกอ่ สร้างส้าหรับใช้ในกองช่าง
จ้านวน 5 รายการ

1,610

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
1,610 บาท

8

วัสดุไฟฟ้าส้าหรับใช้ในกองช่าง
จ้านวน 9 รายการ

12,805

เฉพาะ
เจาะจง

9

น้้าดื่ม ขนาดจุ 20 ลิตร
ส้าหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 3 ศูนย์
จ้านวน 70 ถัง

980

10 น้้าดื่ม ขนาดจุ 20 ลิตร
ส้าหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

จ้านวน 60 ถัง
11 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณข้าง
ศาลาผู้โดยสาร บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5
อ้าเภออ่ากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หจก.คิมหันต์การโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
100,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2562
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
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เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2562
ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

ร้านไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค
750 บาท

ร้านไทคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
750 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2562
ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

เฉพาะ
เจาะจง

หจ.โชคอวยพรก่อสร้าง
28,000 บาท

หจ.โชคอวยพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง
28,000 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2562
ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

21,810

เฉพาะ
เจาะจง

โรงงานอากาศโลหกิจ
21,810 บาท

โรงงานอากาศโลหกิจ
21,810 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2562
ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

702.62

เฉพาะ
เจาะจง

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

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2562
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

12 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
การยื่นแบบรายการเสียภาษีประจ้าปี
2562 จ้านวน 6 ป้าย

2,160

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสมนึกโฟโต้
2,160 บาท

13 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
416-59-0015

750

เฉพาะ
เจาะจง

14 จ้างเหมาถางคลองส่งน้้าสถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

28000

14 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รถบรรทุกน้้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน
บบ 3688 สกลนคร
15 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ขาว/ด้า
จ้านวน 1,879 แผ่น

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

3,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา
ร้านสมนึกโฟโต้
2,160 บาท

3,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

โดยตรง

-4 วงเงินงบประมาณ

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

16 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปงานกิจการสภาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

17 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองช่างทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์

18 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมกราคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

19 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

6,000

20 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

6,000

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

6,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

โดยตรง

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

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

โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2562
ลงวันที่ 1 ตลาคม 2561

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

-5-

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

นายล้าไพ ก้อนจันทร์
6,000 บาท

นายล้าไพ ก้อนจันทร์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
6,000 บาท
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

นายสุทตั ผ่องแผ้ว
6,000 บาท

นายสุทตั ผ่องแผ้ว
6,000 บาท

เป็นผูร้ ับจ้างทีป่ ระกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เฉพาะ
เจาะจง

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

23 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือนมกราคม 2562

6,000

24 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือนมกราคม 2562

6,000

25 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

6,000

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

21 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาขับรถ
บรรทุกขยะเทศบาลต้าบลท่าก้อน

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา
นายสายันต์ บุญตา
6,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ประจ้าเดือนมกราคม 2562
22 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาจัดเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต้าบลท่าก้อน

ประจ้าเดือนมกราคม 2562

-6 (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 13/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางนิรมัย เสียภี
6,000 บาท

นางนิรมัย เสียภี
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

28 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจ้าเดือนมกราคม 2562

3,000

เฉพาะ
เจาะจง

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

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

29 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาจัดเก็บ ขน

6,000

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2562
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

497,500

หจก.อุปทุมเอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
497,500 บาท
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

26 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2

ประจ้าเดือนมกราคม 2562
27 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4

ประจ้าเดือนมกราคม 2562

ขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต้าบลท่าก้อน

3,000 บาท

3,000 บาท

เฉพาะ
เจาะจง

นายสีกมล นาคสี
6,000 บาท

นายสีกมล นาคสี
6,000 บาท

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.อุปทุมเอ็นจิเนียริ่ง
497,500 บาท

ประจ้าเดือนมกราคม 2562
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

-7 (ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

400,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.โชคอวยพรก่อสร้าง
400,000 บาท

หจก.โชคอวยพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
400,000 บาท
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ 2/2562
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

190,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
190000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
190000 บาท
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

499,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
499000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
499000 บาท
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2562
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

34 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายนาปุ่ง-นาหนองแคน บ้านท่าควาย
หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

150,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.โพนงาม เอ อาร์ เอส หจก.โพนงาม เอ อาร์ เอส เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
การช่าง
การช่าง
โดยตรง
150,000 บาท
150,000 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2562
ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

