
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือน  ตุลาคม  2564 1,350 เฉพาะเจาะจง นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร 1,350 นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 1/2565/1  ต.ค.2564

2 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน ตุลาคม 2564 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม 4,000 หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 1/2565/1  ต.ค.2564

3 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 อบต.เล้า ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2564

12,926.46           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 12,926.46    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 2/2565/1 ต.ค.2564

4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2564

66,408.44           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 66,408.44    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 3/2565/1 ต.ค.2564

5 จา้งเหมาบริการนักการภารโรง  ประจ้าเดือน  

ตุลาคม  2564

9,300 เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธ์ิ 9,300 นายสกล    มูลสิทธ์ิ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 1/2565/1 ต.ค.2564

6 จา้งเหมาบริการแม่บา้น ประจ้าเดือน  ตุลาคม  

2564

6,000 เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล 6,000 นางค้านอง    ศรีมงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 2/2565/1ต.ค.2564

7 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าประปาประจ้า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2564

9,300 เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภูผานี 9,300 นายถิน    ภูผานี เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 3/2565/1 ต.ค.2564

8 จา้งเหมาบริการคนงานดูแลสวนสาธารณะหนอง

มันปลา  ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2564

6,000 เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา 6,000 นางววงเดือน    มาริษา เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 4/2565/1 ต.ต.2564

9 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย

ไฟฟา้ ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2564

9,300 เฉพาะเจาะจง นายสุจนี    ไชยแสน 9,300 นายสุจนี    ไชยแสน เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 5/2565/1 ต.ค.2564

10 จา้งเหมาบริการคนงานช่วยจดัเก็บรายได้

ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2564

6,000 เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม 6,000 นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 6/2565/1 ต.ค.2564

11 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นค้าถาวร ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2564

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั 9,000 นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 7/2565/1 ต.ค.2564

12 จา้งเหมาบริการนักการภารประจ้าโรงศูนย์พฒันา

เด็กเล็กต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2564

9,000 เฉพาะเจาะจง นายวินัย    ธรรมรัตน์ 9,000 นายวินัย    ธรรมรัฒน์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 8/2565/1 ต.ค.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

13 จา้งก่อสร้างถนน คสล.หมู ่13 บา้นน้อยศรีสุข - หมู่

ที ่5  บา้นศรีบญุเรือง

987,888 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ.เจ.จกัรภัทรกรุ๊ป 987,888 หจก. เจ.เจ.จกัรภัทรกรุ๊ป เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 9/2565/27 ต.ค.2564

แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือน  พฤศจกิายน  2564 1,350.00            เฉพาะเจาะจง นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร 1,350.00      นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 4/2565/1  พ.ย.2564

2 จดัซ้ือหมึกพมิพส้์าหรับโครงการเลือกต้ังฯ 4,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทวีคูณ 4,000.00      ร้านทวีคูณ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 5/2565 /9 พ.ย.2564

3 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน พฤศจกิายน 

2564

9,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม 9,000.00      หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 4/2565/1  พ.ย.2564

4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 อบต.เล้า ประจ้าเดือน  พฤศจกิายน  2564

14,697.48           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 14,697.48    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 5/2565/1 พ.ย.2564

5 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ประจ้าเดือน  พฤศจกิายน  2564

57,351.88           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 57,351.88    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 6/2565/1พ.ย.2564

6 จดัซ้ือวัสดุตามโครงการเลือกต้ัง 197,126.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุขใจ 197,126.00  ร้านสุขใจ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 6/2565/1พ.ย.2564

7 จดัซ้ือวัสดุตามโครงการเลือกต้ัง 23,320.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 23,320.00    ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 6/2565/1พ.ย.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

8 จดัซ้ือวัสดุตามโครงการเลือกต้ัง 39,160.00           เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟคิ 39,160.00    ร้านดีโอกราฟฟคิ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 6/2565/1พ.ย.2565

9 จดัซ้ือวัสดุตามโครงการเลือกต้ัง 49,968.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 49,968.00    ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 6/2565/1พ.ย.2564

10 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ตามโครงการเลือกต้ัง 15,135.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์ภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ 15,135.00    ร้านสมบรูณ์ภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 6/2565/1พ.ย.2565

11 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนิล 3,840.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์การปา้ย 3,840.00      ร้านวิโรจน์การปา้ย เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 1/2565/19พ.ย.2564

12 จา้งเหมาบริการนักการภารโรง  ประจ้าเดือน  

พฤศจกิายน  2564

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธ์ิ 9,000.00      นายสกล    มูลสิทธ์ิ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 10/2565/1 พ.ย.2564

13 จา้งเหมาบริการแม่บา้น ประจ้าเดือน  พฤศจกิายน 

2564

6,000.00            เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล 6,000.00      นางค้านอง    ศรีมงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 11/2565/1 พ.ย.2564

14 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าประปาประจ้า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 ประจ้าเดือน  พฤศจกิายน 2564

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภูผานี 9,000.00      นายถิน    ภูผานี เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 12/2565/1 พ.ย.2564

15 จา้งเหมาบริการคนงานดูแลสวนสาธารณะหนอง

มันปลา  ประจ้าเดือน  พฤศจกิายน 2564

6,000.00            เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา 6,000.00      นางววงเดือน    มาริษา เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 13/2565/1 พ.ย.2564

16 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย

ไฟฟา้ ประจ้าเดือน  พฤศจกิายน 2564

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสุจนี    ไชยแสน 9,000.00      นายสุจนี    ไชยแสน เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 14/2565/1 พ.ย.2564

17 จา้งเหมาบริการคนงานช่วยจดัเก็บรายได้

ประจ้าเดือน พฤศจกิายน 2564

6,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม 6,000.00      นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 15/2565/1 พ.ย.2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

18 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นค้าถาวร ประจ้าเดือน พฤศจกิายน 2564

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั 9,000.00      นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 16/2565/1 พ.ย.2564

19 จา้งเหมาบริการนักการภารประจ้าโรงศูนย์พฒันา

เด็กเล็กต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน  พฤศจกิายน 

2564

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวินัย    ธรรมรัตน์ 9,000.00      นายวินัย    ธรรมรัฒน์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 17/2565/1 พ.ย.2564

20 จา้งเหมาจดัหาอาหารว่าง  อาหารกลางวันโครงการ

อบรมเลือกต้ัง

25,900.00           เฉพาะเจาะจง นายณฐพงษ ์   ภูทบัทมิ 25,900.00    นายณฐพงษ ์   ภูทบัทมิ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 18/2565/19 พ.ย.2564

21 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนิลโครงการเลือกต้ังฯ 15,120.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุขใจ 15,120.00    ร้านสุขใจ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 19/2565/19 พ.ย.2564

แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือพานพุม่พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเนือ่งในวันพอ่

แหง่ชาติ  5  ธันวาคม  2564

2,532.00            เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟคิ 2,532.00      ร้านดีโอกราฟฟคิ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 6/2565/1 ธ.ค.2564

2 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกองการศึกษา 2,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 2,800.00      ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 7/2565 /9 ธ.ค.2564

3 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน ธันวาคม 2564 9,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม 9,000.00      หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 15/2565/1ธ.ค.2564

4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 อบต.เล้า ประจ้าเดือน  ธันวาคม  2564

13,606.80           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 13,606.80    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 12/2565/1 ธ.ค.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ธนัวาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

5 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ประจ้าเดือน  ธันวาคม  2564

60,370.40           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 60,370.40    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 13/2565/1 ธ.ค.2564

6 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงานกองคลัง(เคร่ืองพมิพแ์บบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง)

4,300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 197,126.00  ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 8/2565/15 ธ.ค.2564

7 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน ส้านักปลัด (เคร่ืองพมิพ์

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง)

4,300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 197,126.00  ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 9/2565/15 ธ.ค.2564

8 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กองคลัง 7,410.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 7,410.00      ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 17/2565/14 ธ.ค.2564

9 จดัซ้ือวัสส้านักงานกองสวัสดิการ 15,834.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 15,834.00    ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 18/2565/14 ธ.ค.2564

10 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกองช่าง 11,440.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 11,440.00    ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 19/2565/15 ธ.ค.2564

11 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส้านักปลัด 10,140.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 10,140.00    ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 20/2565/15 ธ.ค.2564

12 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกองคลัง 20,980.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 20,980.00    ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 21/2565/15 ธ.ค.2564

13 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานส้านักปลัด (หมึกเคร่ืองถ่าย

เอกสาร)

30,900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บิก๊อ ออโตเมชั่น จ้ากัด 30,900.00    หจก.บิก๊อ ออโตเมชั่น จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 22/2565/17 ธ.ค.2564

14 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานส้านักปลัด 69,386.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนารากิต  โอ.เอ. 69,386.00    ร้านนารากิต  โอ.เอ. เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 23/2565/20 ธ.ค.2564

15 จา้งเหมาจดัท้าพานดอกไม้สด เนือ่งในวันพอ่

แหง่ชาติ  5  ธันวาคม  2564

500.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร    พลอาจทนั 500.00        นางสาวสุภาพร    พลอาจทนั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 3/2565/1 ธ.ค.2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

16 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนิล   เนือ่งในวันพอ่แหง่ชาติ  

5  ธันวาคม  2564

1,570.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์การปา้ย 1,570.00      ร้านวิโรจน์การปา้ย เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 2/2565/ 1 ธ.ค.2564

17 จา้งซ่อมคอมพวิเตอร์กองคลัง 8,720.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอ็ม คอมพวิเตอร์                                                 8,720.00      ร้าน เอ เอ็ม คอมพวิเตอร์                                                 เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 28/2565/16 ธ.ค.2564

18 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส้านักปลัด 6,750.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเกษทองมาแอร์ 6,750.00      ร้านเกษทองมาแอร์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 29/2565/16 ธ.ค.2564

19 จา้งเหมาบริการนักการภารโรง  ประจ้าเดือน  

ธันวาคม  2564

9,300.00            เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธ์ิ 9,300.00      นายสกล    มูลสิทธ์ิ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 20/2565/1 ธ.ค.2564

20 จา้งเหมาบริการแม่บา้น ประจ้าเดือน  ธันวาคม  

2564

6,000.00            เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล 6,000.00      นางค้านอง    ศรีมงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 21/2565/1 ธ.ค.2564

21 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าประปาประจ้า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 ประจ้าเดือน ธันวาคม  2564

9,300.00            เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภูผานี 9,300.00      นายถิน    ภูผานี เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 22/2565/1 ธ.ค.2564

22 จา้งเหมาบริการคนงานดูแลสวนสาธารณะหนอง

มันปลา  ประจ้าเดือน  ธันวาคม  2564

6,000.00            เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา 6,000.00      นางววงเดือน    มาริษา เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 23/2565/1 ธ.ค.2564

23 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย

ไฟฟา้ ประจ้าเดือน  ธันวาคม  2564

9,300.00            เฉพาะเจาะจง นายสุจนี    ไชยแสน 9,300.00      นายสุจนี    ไชยแสน เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 24/2565/1 ธ.ค.2564

24 จา้งเหมาบริการคนงานช่วยจดัเก็บรายได้

ประจ้าเดือน  ธันวาคม  2564

6,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม 6,000.00      นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 25/2565/1 ธ.ค.2564

25 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นค้าถาวร ประจ้าเดือน  ธันวาคม  2564

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั 9,000.00      นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 26/2565/1 ธ.ค.2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

26 จา้งเหมาบริการนักการภารประจ้าโรงศูนย์พฒันา

เด็กเล็กต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน  ธันวาคม  2564

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวินัย    ธรรมรัตน์ 9,000.00      นายวินัย    ธรรมรัฒน์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 27/2565/1 ธ.ค.2564

แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือน  มกราคม  2565 1,350.00            เฉพาะเจาะจง นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร 1,350.00      นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 11/2565/30 ธ.ค.2564

2 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน มกราคม 2565 3,300.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม 3,300.00      หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 24/2565/30 ธ.ค.2564

3 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 อบต.เล้า ประจ้าเดือน  มกราคม  2565

13,606.80           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 13,606.80    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 25/2565/30 ธ.ค.2565

4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ประจ้าเดือน  มกราคม  2565

60,370.40           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 60,370.40    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 26/2565/30 ธ.ค.2565

5 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกองคลัง 15,725.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์พาณิชย์ 15,725.00    ร้านคิงส์พาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 27/2565/31 ม.ค..2565

6 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกองการศึกษา 5,870.00            เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์พาณิชย์ 5,870.00      ร้านคิงส์พาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 28/2565/31 ม.ค..2565

7 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธ์การจดัเก็บ

ภาษี

2,370.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์การปา้ย 2,370.00      ร้านวิโรจน์การปา้ย เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 4/2565/24 ม.ค..2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

8 จา้งเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์กองคลัง 4,980.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอ็มคอมพวิเตอร์ 4,980.00      ร้านเอเอ็มคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 5/2565/24 ม.ค..2565

9 จา้งเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์กองการศึกษา 1,190.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอ็มคอมพวิเตอร์ 1,190.00      ร้านเอเอ็มคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 6/2565/24 ม.ค..2565

10 จา้งเหมาบริการนักการภารโรง  ประจ้าเดือน  

มกราคม  2565

9,300.00            เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธ์ิ 9,300.00      นายสกล    มูลสิทธ์ิ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 30/2565/30 ธ.ค.2564

11 จา้งเหมาบริการแม่บา้น ประจ้าเดือน  มกราคม  

2565

6,000.00            เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล 6,000.00      นางค้านอง    ศรีมงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 31/2565/30 ธ.ค.2564

12 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าประปาประจ้า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 ประจ้าเดือน  มกราคม  2565

9,300.00            เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภูผานี 9,300.00      นายถิน    ภูผานี เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 32/2565/30 ธ.ค.2564

13 จา้งเหมาบริการคนงานดูแลสวนสาธารณะหนอง

มันปลา  ประจ้าเดือน  มกราคม  2565

6,000.00            เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา 6,000.00      นางววงเดือน    มาริษา เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 33/2565/30 ธ.ค.2564

14 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย

ไฟฟา้ ประจ้าเดือน  มกราคม  2565

9,300.00            เฉพาะเจาะจง นายสุจนี    ไชยแสน 9,300.00      นายสุจนี    ไชยแสน เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 34/2565/30 ธ.ค.2564

15  จา้งเหมาบริการคนงานช่วยจดัเก็บรายได้

ประจ้าเดือน  มกราคม  2565

6,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม 6,000.00      นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 35/2565/30 ธ.ค.2564

16 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นค้าถาวร ประจ้าเดือน  มกราคม  2565

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั 9,000.00      นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 36/2565/30 ธ.ค.2564

17 จา้งเหมาบริการนักการภารประจ้าโรงศูนย์พฒันา

เด็กเล็กต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน  มกราคม  2565

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวินัย    ธรรมรัตน์ 9,000.00      นายวินัย    ธรรมรัฒน์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 37/2565/30 ธ.ค.2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ์  2565 1,620.00            เฉพาะเจาะจง นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร 1,620.00      นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 13/2565  ลว 1/ก.พ./2565

จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,620.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองชัย 3,620.00      ร้านเมืองชัย เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 14/2565  ลว 17/ก.พ./2565

จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง 2,940.00            เฉพาะเจาะจง อู่โนนศิลา 2,940.00      อู่โนนศิลา เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 15/2565 ลว 23/ก.พ./2565

2 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2565 9,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม 9,000.00      หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 29/2565 ลว 1 ก.พ.2565

3 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 อบต.เล้า ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ์  2565

12,926.46           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 12,926.46    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 30/2565/1  ก.พ.2565

4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ์  2565

57,351.88           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 57,351.88    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 31/2565/1  ก.พ.2565

5 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกองคลัง 15,725.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์พาณิชย์ 15,725.00    ร้านคิงส์พาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 27/2565/31 ม.ค..2565

6 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะ 7,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เค อิงค์เจท็ 7,000.00      ร้าน เค เค อิงค์เจท็ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 28/2565/31 ม.ค..2565

10 จา้งเหมาบริการนักการภารโรง  ประจ้าเดือน  

กุมภาพนัธ์  2565

8,400.00            เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธ์ิ 8,400.00      นายสกล    มูลสิทธ์ิ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 38/2565/1 ก.พ.2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  กุมภาพันธ ์ 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

11 จา้งเหมาบริการแม่บา้น ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ์  

2565

5,700.00            เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล 5,700.00      นางค้านอง    ศรีมงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 39/2565/1 ก.พ.2565

12 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าประปาประจ้า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ์  2565

8,400.00            เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภูผานี 8,400.00      นายถิน    ภูผานี เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 40/2565/1 ก.พ.2565

13 จา้งเหมาบริการคนงานดูแลสวนสาธารณะหนอง

มันปลา  ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ์  2565

5,700.00            เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา 5,700.00      นางววงเดือน    มาริษา เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 41/2565/1 ก.พ.2565

14 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย

ไฟฟา้ ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ์  2565

8,400.00            เฉพาะเจาะจง นายสุจนี    ไชยแสน 8,400.00      นายสุจนี    ไชยแสน เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 42/2565/1 ก.พ.2565

15  จา้งเหมาบริการคนงานช่วยจดัเก็บรายได้

ประจ้าเดือนกุมภาพนัธ์  2565

5,700.00            เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม 5,700.00      นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 43/2565/1 ก.พ.2565

16 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นค้าถาวร ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ์  2565

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั 9,000.00      นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 44/2565/1 ก.พ.2565

17 จา้งเหมาบริการนักการภารประจ้าโรงศูนย์พฒันา

เด็กเล็กต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ์  

2565

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวินัย    ธรรมรัตน์ 9,000.00      นายวินัย    ธรรมรัฒน์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 45/2565/1 ก.พ.2565

แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน มีนาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

1 จดัซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือน  มีนาคม  2565 2,610.00            เฉพาะเจาะจง นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร 2,610.00      นางเรียงคิด    ภูกาบเพชร เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 16/2565  ลว 1/ม.ีค./2565

2 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  ส้านักปลัด 15,480.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์พาณิชย์ 15,480.00    ร้านคิงส์พาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 34/2565  ลว 4/ม.ีค./2565

3 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว  ส้านักปลัด 9,300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์พาณิชย์ 9,300.00      ร้านคิงส์พาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 35/2565 ลว 8/ม.ีค./2565

4 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน มีนาคม 2565 5,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม 5,000.00      หจก.หนองกุงศรีปโิตรเลียม เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 29/2565 ลว 1 ก.พ.2565

5 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 อบต.เล้า ประจ้าเดือน มีนาคม  2565

15,647.82           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 15,647.82    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 38/2565/1 ม.ีค.2565

6 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส้าหรับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ประจ้าเดือน  มีนาคม  2565

69,425.96           เฉพาะเจาะจง บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด 69,425.96    บริษทักาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด้จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 39/2565/1 ม.ีค.2565

7 จดัซ้ือครุภัณฑ์วิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียง

ประจ้ารถกู้ชีพ)

25,000.00           เฉพาะเจาะจง ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ 25,000.00    ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 36/2565/8 ม.ีค..2565

8 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง  กองช่าง 37,931.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองชัย 37,931.00    ร้านเมืองชัย เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 37/2565/14 ม.ค.2565

9 จา้งต่อเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า 1,450.00            เฉพาะเจาะจง บ.บาร์เทอร์อินเตอร์ชั่นแนล 1,450.00      บ.บาร์เทอร์อินเตอร์ชั่นแนล เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 7/2565/1 ม.ีค.2565

10 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนิล 1,300.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.เค.อิงคเจท็ 1,300.00      ร้าน เค.เค.อิงคเจท็ เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 8/2565/1 ม.ีค.2565

11 จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนิล  ประชาสัมพนัธ์การ

จดัเก็บภาษี

2,140.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์การปา้ย 2,140.00      ร้านวิโรจน์การปา้ย เปน็ผู้มีอาชีพขายพสัดุ 97/2565/1 ม.ีค.2565



แบบ สขร. 1
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และราคาทีเ่สนอ

12 จา้งเหมาบริการนักการภารโรง  ประจ้าเดือน  

มีนาคม  2565

9,300.00            เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธ์ิ 9,300.00      นายสกล    มูลสิทธ์ิ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 47/2565/1ม.ีค.2565

13 จา้งเหมาบริการแม่บา้น ประจ้าเดือน  มีนาคม  

2565

6,900.00            เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล 6,900.00      นางค้านอง    ศรีมงคล เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 48/2565/1 ม.ีค.2565

14 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าประปาประจ้า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 ประจ้าเดือน มีนาคม  2565

9,300.00            เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภูผานี 9,300.00      นายถิน    ภูผานี เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 50/2565/1ม.ีค.2565

15 จา้งเหมาบริการคนงานดูแลสวนสาธารณะหนอง

มันปลา  ประจ้าเดือน  มีนาคม  2565

6,900.00            เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา 6,900.00      นางววงเดือน    มาริษา เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 51/2565/1 ม.ีค.2565

16 จา้งเหมาบริการคนงานเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย

ไฟฟา้ ประจ้าเดือน  มีนาคม  2565

9,300.00            เฉพาะเจาะจง นายสุจนี    ไชยแสน 9,300.00      นายสุจนี    ไชยแสน เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 52/2565/1ม.ีค.2565

17  จา้งเหมาบริการคนงานช่วยจดัเก็บรายได้

ประจ้าเดือน มีนาคม 2565

6,900.00            เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม 6,900.00      นายวีระวัฒน์    เนือ่งโสม เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 49/2565/1 ม.ีค.2565

18 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นค้าถาวร ประจ้าเดือน มีนาคม  2565

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั 9,000.00      นางสาวนฤดี    ภูบรรทดั เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 53/2565/1 ม.ีค.2565

19 จา้งเหมาบริการนักการภารประจ้าโรงศูนย์พฒันา

เด็กเล็กต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน  มีนาคม 2565

9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวินัย    ธรรมรัตน์ 9,000.00      นายวินัย    ธรรมรัฒน์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 54/2565/1 ม.ีค.2565

จา้งก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นค้าถาวร 81,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านดวงแก้วเทรดเดอร์ 81,000.00    ร้านดวงแก้วเทรดเดอร์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 55/2565/14/3/2565



แบบ สขร. 1
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รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

จา้งก่อสร้างถนนลูกรัง 70,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านดวงแก้วเทรดเดอร์ 70,000.00    ร้านดวงแก้วเทรดเดอร์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 56/2565/14/3/2565

จา้งก่อสร้างรางระบายน้้าหมูท่ี ่14 101,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดวงแก้วเทรดเดอร์ 101,700.00  ร้านดวงแก้วเทรดเดอร์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 57/2565/14/3/2565

จา้งก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี ่8 106,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดวงแก้วเทรดเดอร์ 106,500.00  หจก.สมจนิตนาวงษเ์จริญ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 58/2565/21/3/2565

จา้งก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี ่7 105,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดวงแก้วเทรดเดอร์ 105,500.00  หจก.สมจนิตนาวงษเ์จริญ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 59/2565/21/3/2565

17 จา้งก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี ่6 104,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดวงแก้วเทรดเดอร์ 104,500.00  หจก.สมจนิตนาวงษเ์จริญ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 60/2565/21/3/2565

จา้งก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี ่13 3,550,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อรรถพงษค้์าใหญก่่อสร้าง ######## หจก.อรรถพงษค้์าใหญก่่อสร้างเปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 61/2565/22/3/2565

จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศส้านักปลัด 5,950.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเกษทองมาแอร์ 5,950.00      ร้านเกษทองมาแอร์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 62/2565/23/3/2565



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ วิธซ้ืีอหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบยีน  กค

2071

6,950.00            เฉพาะเจาะจง อู่โนนศิลาการช่าง 6,950.00      อู่โนนศิลาการช่าง เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง 63/2565/30/3/2565


