แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562
เทศบาลตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

1

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562

4,500

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,500 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,500 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

2

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถบรรทุกน้้า

4,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
4,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
6,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
6,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

2,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,000 บาท

หจก.ธุรกิจปิโตรเลียม
อากาศอ้านวย
2,000 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

168,912

เฉพาะ
เจาะจง

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด

วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562
3

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน

(EMS) เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562
4

น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับรถบรรทุกขยะ

เทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนมีนาคม 2562
5

นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง
ขนาด 200 มล. จ้านวน 21,600 กล่อง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

168,912 บาท

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด มติคณะรัฐมนตรี

168,912 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 25/2562
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

-2วงเงินงบประมาณ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

14,565

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สกลรวมกิจ
14,565 บาท

หจก.สกลรวมกิจ
14,565 บาท

เป็นผู้จ้าหน่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุทกุ ชนิด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 26/2562
21 มีนาคม 2562

6

วัสดุไฟฟ้าส้าหรับใช้ในกองช่าง
จ้านวน 10 รายการ

7

น้้าดื่ม ขนาดจุ 20 ลิตร
ส้าหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 3 ศูนย์
จ้านวน 70 ถัง

980

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านน้้าดื่มดอนปอ
น้้าทิพย์
980 บาท

ร้านน้้าดื่มดอนปอ
น้้าทิพย์
980 บาท

เป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายน้้าดื่ม

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 27/2562
25 มีนาคม 2562

8

น้้าดื่ม ขนาดจุ 20 ลิตร

840

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านน้้าดื่มดอนปอ
น้้าทิพย์
840 บาท

ร้านน้้าดื่มดอนปอ
น้้าทิพย์
840 บาท

เป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายน้้าดื่ม

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 28/2562
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

2,500

เฉพาะ
เจาะจง

นายพีระเดช มะโยธี
2,500 บาท

นายพีระเดช มะโยธี
2,500 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 42/2562
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562

10 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปงานกิจการสภาทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

11 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานทั่วไปกองช่างทต.ท่าก้อน
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์

ส้าหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

จ้านวน 60 ถัง
9

จ้างเหมารถยนต์น้ามวลชนเข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศชุดปฏิบตั ิ
การเฉพาะกิจจิตอาสาภัยพิบตั ิ "

6,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

โดยตรง

นางสาวเนาวริตร ค้าสิงห์ เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

-3วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

12 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าเทศบาลต้าบลท่าก้อน
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2561

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

13 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าควาย หมู่ที่ 2,7
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

6,000

14 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดูแล
ระบบประปาบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

6,000

15 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาขับรถ

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี นางสาวอัญชลี แจ้งไชยศรี เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

6,000 บาท

6,000 บาท

เฉพาะ
เจาะจง

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

นายเนรมิต แสงวิลัย
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

เฉพาะ
เจาะจง

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

นายสมศรี โพชะราช
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

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 4/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2562
ลงวันที่ 1 ตลาคม 2561

ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562
16 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาจัดเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต้าบลท่าก้อน

ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

-5 วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

17 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

นายประนอม วันชา
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

18 จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบตั งิ าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลต้าบล
ท่าก้อน ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายสุทตั ผ่องแผ้ว
6,000 บาท

นายสุทตั ผ่องแผ้ว
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้

โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

19 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

นางไพพรรณ์ บุพศิริ
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

20 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

6,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางนิรมัย เสียภี
6,000 บาท

นางนิรมัย เสียภี
6,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2

ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562
21 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฏิบตั ิ
งานแม่บา้ นประจ้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4

ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562
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โดยตรง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2562
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2562
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

หจก.ชเนตตรีการโยธา
310,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
310,000 บาท
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
300,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
300,000 บาท
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

190,000

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ชเนตตรีการโยธา
190,000 บาท

หจก.ชเนตตรีการโยธา เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
190,000 บาท
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

200,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอดิศกั ดิ์คา้ วัสดุ
200,000 บาท

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

22 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

3,000

เฉพาะ
เจาะจง

23 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาจัดเก็บ ขน

6,000

24 โครงการขุดลอกห้วยปุ่งตอนบน
บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

ลาดับที่

งาน/จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

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

3,000 บาท

3,000 บาท

เฉพาะ
เจาะจง

นายสีกมล นาคสี
6,000 บาท

นายสีกมล นาคสี
6,000 บาท

310,000

เฉพาะ
เจาะจง

25 โครงการขุดลอกห้วยซ้าเตย บ้านโพนก่อ
หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าก้อน อ้าเภออากาศ
อ้านวย จังหวัดสกลนคร

300,000

26 โครงการขุดลอกห้วยไห้ตอนบน
บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ต้าบลท่าก้อน
อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
จ้านวน 5 สาย

ขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต้าบลท่าก้อน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเสนอราคา

ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ร้านอดิศกั ดิ์คา้ วัสดุ
200,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ประกอบอาชีพนี้
โดยตรง

สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

