
แบบ สขร. 1

วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

1 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อล่ืน ส้าหรับรถยนต์ 15,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000 หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000
ส่วนกลาง,รถกู้ชีพ-กู้ภยั ประจ้าเดือน    ตุลาคม  2563 (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง) (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง)

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2563 64,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/64,484 บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/64,484

3 จ้างเหมาจัดท้าพวงมลา ร่วมพธิ ี13  ต.ค.2563เนื่องใน 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมร    แก้วค้าหาร/1,000.- นายสมร    แก้วค้าหาร/1,000.-
วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร
 มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

4 จ้างเหมาจัดท้าพวงมลา ร่วมพธิ ี23  ต.ค.2563 เนื่องใน 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมร    แก้วค้าหาร/1,000.- นายสมร    แก้วค้าหาร/1,000.-
วนัปยิะมหาราช

5 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (นักการภารโรง)   9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธิ์/9,300 นายสกล    มูลสิทธิ์/9,300
 ประจ้าเดือน ตุลาคม 2563

6 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000 นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000
ประจ้าเดือน  ตุลาคม 2563

7 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้้าประปาหมู่บ้านของ 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภผูานี/9,300 นายถิน    ภผูานี/9,300
องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน ตุลาคม 2563

8 จ้างเหมาบริการ(คนงานดูแลสวนสาธารณะ)เพื่อดูแล/และบ้ารุง 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา/6,000 นางวงเดือน    มาริษา/6,000
รักษาสวนสาธารณะหนองมันปลาบริเวณสวนหย่อม  
ประจ้าเดือน  ตุลาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน  ตลุาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร. 1

วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

9 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วยพลังงาน 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจีน    ไชยแสน/9,300 นายสุจีน    ไชยแสน/9,300
ไฟฟา้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน  
ตุลาคม  2563

10 จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) ประจ้าเดือน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000 นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000
 ตุลาคม  2563

11 จ้างเหมาบริการ (นักการภารโรงประจ้าศูนย์พัฒนา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000 นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า) ประจ้าเดือน ตุลาคม
2563

12 จ้างเหมาบริการ(คนงานช่วยจัดเก็บรายได้)  ประจ้าเดือน 6,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/6,000.- นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/6,000.-
ตุลาคม  2563

13 จ้างเหมาถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า 15,048.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว/15,048 ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว/15,048

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน  ตลุาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร. 1

วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

1 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อล่ืน ส้าหรับรถยนต์ 15,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000 หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000
ส่วนกลาง,รถกู้ชีพ-กู้ภยั ประจ้าเดือน    สิงหาคม  2563 (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง) (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง)

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ประจ้าเดือน  พฤศจิกายน  2563 97,382.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/97382.60 บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/97382.60

3 จัดซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน  พฤศจิกายน  2563 1,080.00 เฉพาะเจาะจง นางเรียงคิด    ภกูาบเพชร/1,080.- นางเรียงคิด    ภกูาบเพชร/1,080.-

4 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์  กองคลัง 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอ็ม คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิร้าน เอ เอ็ม คอมพวิเตอร์ แอนด์ 
/2,880.- เซอร์วสิ/2,880.-

6 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์  กองคลัง 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอ็ม คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิร้าน เอ เอ็ม คอมพวิเตอร์ แอนด์ 
/2,880.- เซอร์วสิ/2,880.-

7 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (นักการภารโรง)   9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธิ์/9,000.- นายสกล    มูลสิทธิ์/9,000.-
 ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563

8 จ้างเหมาบริการ(คนงานช่วยจัดเก็บรายได้)  ประจ้าเดือน 5,700.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/5,700.- นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/5,700.-
พฤศจิกายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

9 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.- นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.-
ประจ้าเดือน  พฤศจิกายน 2563

10 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้้าประปาหมู่บ้านของ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภผูานี/9,000.- นายถิน    ภผูานี/9,000.-
องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 
2563

11 จ้างเหมาบริการ(คนงานดูแลสวนสาธารณะ)เพื่อดูแล/และบ้ารุง 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา/5,700.- นางวงเดือน    มาริษา/5,700.-
รักษาสวนสาธารณะหนองมันปลาบริเวณสวนหย่อม  
ประจ้าเดือน  พฤศจิกายน  2563

12 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจีน    ไชยแสน/9,000.- นายสุจีน    ไชยแสน/9,000.-
พลังงาน ไฟฟา้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า 
ประจ้าเดือน  พฤศจิกายน  2563

13 จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) ประจ้าเดือน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.- นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.-
 พฤศจิกายน  2563

14 จ้างเหมาบริการ (นักการภารโรงประจ้าศูนย์พัฒนา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.- นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.-
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า) ประจ้าเดือน 
 พฤศจิกายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน พฤศจิกายน  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร. 1

วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

1 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อล่ืน ส้าหรับรถยนต์ 15,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000 หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000
ส่วนกลาง,รถกู้ชีพ-กู้ภยั ประจ้าเดือน    สิงหาคม  2563 (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง) (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง)

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ประจ้าเดือน  ธนัวาคม  2563 64,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/64,484.- บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/64,484.-

3 จัดซ้ือพานพุ่มเพื่อร่วมถวาย  เนื่องในวนัคล้ายวนัพระราช 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟคิ/1,800.- ร้านดีโอกราฟฟคิ/1,800.-
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติไทย

4 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาตามโครงการกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 22,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟคิ/22,640.- ร้านดีโอกราฟฟคิ/22,640.-
ประจ้าป ี 2563

5 จัดซ้ือชุดกีฬาตามโครงการกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองบวกนานาภณัฑ์/12,000.- ร้านทองบวกนานาภณัฑ์/12,000.-
ประจ้าป ี 2563

6 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (นักการภารโรง)   9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธิ์/9,300.- นายสกล    มูลสิทธิ์/9,300.-
 ประจ้าเดือน ธนัวาคม 2563

7 จ้างเหมาบริการ(คนงานช่วยจัดเก็บรายได้)  ประจ้าเดือน 6,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/6,000.- นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/6,000.-
 ประจ้าเดือน ธนัวาคม 2563

8 จ้างก่อสร้างถนน คสล ม.7- ม.8 ต้าบลเสาเล้า 5,752,700 e-bidding หจก.อรรถพงษค้์าใหญ่ก่อสร้าง/ หจก.อรรถพงษค้์าใหญ่ก่อสร้าง/
3,726,000 3,726,000

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน  ธันวาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

9 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.- นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.-
ประจ้าเดือน  ธนัวาคม 2563

10 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้้าประปาหมู่บ้านของ 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภผูานี/9,300.- นายถิน    ภผูานี/9,300.-
องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน ธนัวาคม 
2563

11 จ้างเหมาบริการ(คนงานดูแลสวนสาธารณะ)เพื่อดูแล/ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา/6,000.- นางวงเดือน    มาริษา/6,000.-
และบ้ารุงรักษาสวนสาธารณะหนองมันปลาบริเวณ  
สวนหย่อม  ประจ้าเดือน  ธนัวาคม  2563

12 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจีน    ไชยแสน/9,300.- นายสุจีน    ไชยแสน/9,300.-
พลังงาน ไฟฟา้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า 
ประจ้าเดือน  ธนัวาคม  2563

13 จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) ประจ้าเดือน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.- นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.-
 ธนัวาคม  2563

14 จ้างเหมาบริการ (นักการภารโรงประจ้าศูนย์พัฒนา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.- นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.-
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า) ประจ้าเดือน 
 ธนัวาคม  2563

15 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยตามโครงการลดอุบติัเหตุทางถนน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยแดง/2,000.- ร้านปา้ยแดง/2,000.-
ช่วงเทศกาลปใีหม่

16 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านค้าถาวร หมู่ที ่1 152,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองกุงศรีคอนกรีต/152,000.- ร้านหนองกุงศรีคอนกรีต/152,000.-

17 จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที ่13 446,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เจ จักรภทัร กรุ๊ป/446,000.-หจก.เจ เจ จักรภทัร กรุ๊ป/446,000.-

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน ธันวาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

18 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหน่วยพิทักษ์ป่านาโก 152,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นายเฮาส์วศิวกรรม/152,000.- หจก.นายเฮาส์วศิวกรรม/152,800.-

หมู่ 11
19 จ้างก่อสร้างรางระบายน้้า  บ้านหนองไผ่ หมู่ 14 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นายเฮาส์วศิวกรรม/199,500.- หจก.นายเฮาส์วศิวกรรม/199,500.-

20 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง  บา้นหนองไผ่ หม่ที่ 3 203,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เจ จักรภทัร กรุ๊ป/202,000.-หจก.เจ เจ จักรภทัร กรุ๊ป/202,000.-

21 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง  บา้นนาศรีนวล หม่ที่ 6 182,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นายเฮาส์วศิวกรรม/181,500.- หจก.นายเฮาส์วศิวกรรม/181,500.-

22 จ้างก่อสร้างถนน  คสล. บ้านหนองโนทอง หมู่ที ่2 72,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองกุงศรีคอนกรีต/72,500.- ร้านหนองกุงศรีคอนกรีต/72,500.-

ซอยต้นขาม
23 จ้างก่อสร้างถนน  คสล. บ้านหนองโนทอง หมู่ที ่2 158,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองกุงศรีคอนกรีต/157,500.- ร้านหนองกุงศรีคอนกรีต/157,500.-

ส่ีแยกใหญ่

24 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง  บา้นโนนสวา่ง หมู่ที่ 9 61,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เจ จักรภทัร กรุ๊ป/60,000.- หจก.เจ เจ จักรภทัร กรุ๊ป/60,000.-
สายหน้าวดั

25 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง  บา้นโนนสวา่ง หมู่ที่ 9 130,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เจ จักรภทัร กรุ๊ป/129,500.-หจก.เจ เจ จักรภทัร กรุ๊ป/129,500.-

ทศิใต้

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน ธันวาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

26 จ้างเหมารถเกรดเดอร์เพือ่ปรับเกรดถนนภายใน 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองกุงศรีคอนกรีต/71,500.- ร้านหนองกุงศรีคอนกรีต/71,500.-

ต้าบลเสาเล้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน ธันวาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร. 1

วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

1 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อล่ืน ส้าหรับรถยนต์ 15,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000 หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000
ส่วนกลาง,รถกู้ชีพ-กู้ภยั ประจ้าเดือน    สิงหาคม  2564 (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง) (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง)

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ประจ้าเดือน  มกราคม  2564 64,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/64,484.- บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/64,484.-

3 จัดซ้ือพานพุ่มเพื่อร่วมถวาย  เนื่องในวนัคล้ายวนัพระราช 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟคิ/1,800.- ร้านดีโอกราฟฟคิ/1,800.-
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติไทย

4 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาตามโครงการกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 22,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟคิ/22,640.- ร้านดีโอกราฟฟคิ/22,640.-
ประจ้าป ี 2564

6 จัดซ้ือชุดกีฬาตามโครงการกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองบวกนานาภณัฑ์/12,000.- ร้านทองบวกนานาภณัฑ์/12,000.-
ประจ้าป ี 2564

7 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (นักการภารโรง)   9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธิ์/9,000.- นายสกล    มูลสิทธิ์/9,000.-
 ประจ้าเดือน มกราคม 2564

8 จ้างเหมาบริการ(คนงานช่วยจัดเก็บรายได้)  ประจ้าเดือน 5,700.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/5,700.- นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/5,700.-
 ประจ้าเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน  มกราคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

9 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.- นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.-
ประจ้าเดือน  มกราคม 2564

10 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้้าประปาหมู่บ้านของ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภผูานี/9,000.- นายถิน    ภผูานี/9,000.-
องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน มกราคม 
2564

11 จ้างเหมาบริการ(คนงานดูแลสวนสาธารณะ)เพื่อดูแล/ 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา/5,700.- นางวงเดือน    มาริษา/5,700.-
และบ้ารุงรักษาสวนสาธารณะหนองมันปลาบริเวณ  
สวนหย่อม  ประจ้าเดือน  มกราคม  2564

12 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจีน    ไชยแสน/9,000.- นายสุจีน    ไชยแสน/9,000.-
พลังงาน ไฟฟา้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า 
ประจ้าเดือน  มกราคม  2564

13 จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) ประจ้าเดือน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.- นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.-
 มกราคม  2564

14 จ้างเหมาบริการ (นักการภารโรงประจ้าศูนย์พัฒนา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.- นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.-
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า) ประจ้าเดือน 
 มกราคม  2564

15 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยตามโครงการลดอุบติัเหตุทางถนน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยแดง/2,000.- ร้านปา้ยแดง/2,000.-
ช่วงเทศกาลปใีหม่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน มกราคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร. 1

วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

1 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อล่ืน ส้าหรับรถยนต์ 15,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000 หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000
ส่วนกลาง,รถกู้ชีพ-กู้ภยั ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ ์ 2564 (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง) (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง)

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ ์ 2564 57,443.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/57,443.40 บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/57,443.40

3 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อล่ืน ส้าหรับช่วยช่วย 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/6,000 หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ีนม/6,000
เหลือผู้ประสบภยัแล้ง

4 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (นักการภารโรง)   8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธิ์/8,400.- นายสกล    มูลสิทธิ์/8,400.-
 ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ ์2564

5 จ้างเหมาบริการ(คนงานช่วยจัดเก็บรายได้)  ประจ้าเดือน 5,700.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/5,700.- นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/5,700.-
 ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ ์2564

6 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.- นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.-
ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ ์2564

7 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้้าประปาหมู่บ้านของ 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภผูานี/8,400.- นายถิน    ภผูานี/8,400.-
องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ ์
2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

8 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.- นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.-
ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ ์2564

9 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้้าประปาหมู่บ้านของ 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภผูานี/8,400.- นายถิน    ภผูานี/8,400.-
องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ ์
2564

10 จ้างเหมาบริการ(คนงานดูแลสวนสาธารณะ)เพื่อดูแล/ 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา/5,700.- นางวงเดือน    มาริษา/5,700.-
และบ้ารุงรักษาสวนสาธารณะหนองมันปลาบริเวณ  
สวนหย่อม  ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ ์ 2564

11 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจีน    ไชยแสน/8,400.- นายสุจีน    ไชยแสน/8,400.-
พลังงาน ไฟฟา้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า 
ประจ้าเดือน  กุมภาพนัธ ์ 2564

12 จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) ประจ้าเดือน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.- นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.-
 กุมภาพนัธ ์ 2564

13 จ้างเหมาบริการ (นักการภารโรงประจ้าศูนย์พัฒนา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.- นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.-
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า) ประจ้าเดือน 
 กุมภาพนัธ ์ 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร. 1

วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

1 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อล่ืน ส้าหรับรถยนต์ 15,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000 หจก.หนองกุงศรีปโิตรเล่ียม/15,000
ส่วนกลาง,รถกู้ชีพ-กู้ภยั ประจ้าเดือน  มีนาคม  2564 (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง) (เบกิเทา่ที่จ่ายจริง)

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ประจ้าเดือน  มีนาคม  2564 73,399.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/73,399.90 บริษทั กาฬสินธุแ์ดร่ีฟู้ด/73,399.90

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(ส้านักปลัด) 1,890.00 เฉพาะเจาะจง เอเอ็มคอมพวิเตอร์แอนด์เซอร์วสิ/1,890เอเอ็มคอมพวิเตอร์แอนด์เซอร์วสิ
/1,890

4 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (นักการภารโรง)   9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสกล    มูลสิทธิ์/9,300.- นายสกล    มูลสิทธิ์/9,300.-
 ประจ้าเดือน มีนาคม 2564

5 จ้างเหมาบริการ(คนงานช่วยจัดเก็บรายได้)  ประจ้าเดือน 5,700.00    เฉพาะเจาะจง นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/5,700.- นายวรีะวฒัน์    เนื่องโสม/5,700.-
 ประจ้าเดือน มีนาคม 2564

6 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.- นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.-
ประจ้าเดือน  มีนาคม 2564

7 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้้าประปาหมู่บ้านของ 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภผูานี/9,300.- นายถิน    ภผูานี/9,300.-
องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน มีนาคม 
2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน  มนีาคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



วงเงนิ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ และราคา โดยสังเขป
(ราคากลาง)

8 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป(แม่บ้าน) 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.- นางค้านอง    ศรีมงคล/6,000.-
ประจ้าเดือน  มีนาคม 2564

9 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตน้้าประปาหมู่บ้านของ 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายถิน    ภผูานี/9,300.- นายถิน    ภผูานี/9,300.-
องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า ประจ้าเดือน มีนาคม 
2564

10 จ้างเหมาบริการ(คนงานดูแลสวนสาธารณะ)เพื่อดูแล/ 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน    มาริษา/5,700.- นางวงเดือน    มาริษา/5,700.-
และบ้ารุงรักษาสวนสาธารณะหนองมันปลาบริเวณ  
สวนหย่อม  ประจ้าเดือน  มีนาคม  2564

11 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเปดิ-ปดิน้้าสถานีสูบน้้าด้วย 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจีน    ไชยแสน/8,400.- นายสุจีน    ไชยแสน/8,400.-
พลังงาน ไฟฟา้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า 
ประจ้าเดือน  มีนาคม  2564

12 จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) ประจ้าเดือน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.- นางสาวนฤดี    ภบูรรทดั/9,000.-
 มีนาคม  2564

13 จ้างเหมาบริการ (นักการภารโรงประจ้าศูนย์พัฒนา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.- นายวนิัย    ธรรมรัตน์/9,000.-
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเล้า) ประจ้าเดือน 
 มีนาคม  2564

8 จัดซ้ือเต็นท์สนาม 53,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตพาณิชย์/53,800.- ร้านมรกตพาณิชย์/53,800.-

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 13,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์ภณัฑ์อิเล็คทรอนักส์/ ร้านสมบรูณ์ภณัฑ์อิเล็คทรอนักส์/
13,600.00 13,600.00

8 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มใส) 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีโชคดี/32,000.- ร้านมีโชคดี/32,000.-

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ประจ าเดอืน มนีาคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า  อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ













    



    







    





    





    


