แบบ สขร. 1
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาเดือน ตุลาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
15,000 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง,
รถกู้ชีพ-กู้ภยั , เครื่องตัดหญ้ำ และอื่น ๆ ซึ่งใช้ในรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสำเล้ำ ภำยในวงเงิน 15,000.-บ.
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)
จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2562
118,492.54 เฉพำะเจำะจง บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
ส้ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ จ้ำนวน 7 โรงเรียน
118492.54 บำท
และศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก จ้ำนวน 2 ศูนย์ ในเขตต้ำบลเสำเล้ำ
ประจ้ำปีงบประมำณ 2563 ภำคเรียนที่ 2/2562 ในช่วงเปิดภำคเรียน
ซื้อวัสดุกอ่ สร้ำงส้ำหรับช่วยเหลือผู้ประสบวำตภัย
159,594 เฉพำะเจำะจง อรรถพงษ์คำ้ วัสดุกอ่ สร้ำง/159594
บำท

หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

4

ซื้อน้้ำยำส้ำหรับพ่นยุง

ร้ำนมงคลพำณิชย์/19200.-บำท

5

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
หมู่บำ้ น ตุลำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยถิน ภูผำนี/9300.-.-บำท

นำยถิน ภูผำนี/9300.-บำท

6

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
สถำนีสูบน้้ำด้วยระบบไฟฟ้ำ ตุลำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

2

3

19,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมงคลพำณิชย์/19200.-บำท

บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
118492.54 บำท

อรรถพงษ์คำ้ วัสดุกอ่ สร้ำง/159594
บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

- 2ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
และราคา
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท

7

จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 2563

8

จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง อบต.เสำเล้ำ ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสกล มูลสิทธิ์/9300.-บำท

นำยสกล มูลสิทธิ์/9300.-บำท

9

จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลสวนสำธำรณะหนองมันปลำ
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563

6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงวงเดือน มำริษำ/6300.-บำท

นำงวงเดือน มำริษำ/6300.-บำท

21 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปช่วยงำนจัดเก็บรำยได้
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563

6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6300.-บำท นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6300.-บำท

10 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป(แม่บำ้ น) อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563

6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6300.--บำท นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6300.-บำท

11 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง ศพด.อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563
12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบประปำ หมู่บำ้ น บ้ำนศรีบญ
ุ เรือง หมู่ที่ 5

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

5,760.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรักษณ์กำรไฟฟ้ำ/5760.-บำท

ร้ำนสุรักษณ์กำรไฟฟ้ำ/5760.-บำท

แบบ สขร. 1
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง)

2

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับพ่นยุง
ตำมโครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

3

4

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง,
รถกู้ชีพ-กู้ภยั , เครื่องตัดหญ้ำ และอื่น ๆ ซึ่งใช้ในรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสำเล้ำ
ภำยในวงเงิน 15,000.-บ. (เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)
จัดซื้อวัสดุอมพิวเตอร์(กองคลัง)

5

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี.เคโอ.เอ / 750.- บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้ำนซี.เค.โอ.เอ

2,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม/2700.-บำทหจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม/2700.-บำท

15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

5,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี.เคโอ.เอ / 5200.- บำท

ร้ำนซี.เคโอ.เอ / 5200.- บำท

ซื้อวัสดุส้ำนักงำน(ส้ำนักปลัด)

29760.00 เฉพำะเจำจง

ร้ำนลิขิตกำรค้ำ/29760.-บำท

ร้ำนลิขิตกำรค้ำ/29760.-บำท

5

จัดซื้อวัสดุอมพิวเตอร์(กองคลัง)

5,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี.เคโอ.เอ / 5200.- บำท

ร้ำนซี.เคโอ.เอ / 5200.- บำท

6

จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์กองคลัง

4,280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/4280.00บำท

ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/4280.00บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-2ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
9,000.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยถิน ภูผำนี/9000.-บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

7

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
หมู่บำ้ น พฤศจิกำยน 2563

นำยถิน ภูผำนี/9000.-บำท

8

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
สถำนีสูบน้้ำด้วยระบบไฟฟ้ำ พฤศจิกำยน 2563

9,000.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยสุจีน ไชยแสน/9000.-บำท

9

จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน 2563

9,000.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท

นำยสุจีน ไชยแสน/9000.-บำท

10 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง อบต.เสำเล้ำ ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน 2563

9,000.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยสกล มูลสิทธิ์/9000.-บำท

นำยสกล มูลสิทธิ์/9000.-บำท

11 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลสวนสำธำรณะหนองมันปลำ
ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2563

6,300.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำงวงเดือน มำริษำ/6300.-บำท

นำงวงเดือน มำริษำ/6300.-บำท

12 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปช่วยงำนจัดเก็บรำยได้
ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2563

6,300.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6300.-บำท นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6300.-บำท

13 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป(แม่บำ้ น) อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 2563

6,300.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6300.-บำท นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6300.-บำท

14 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง ศพด.อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2563

9,000.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-3ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

15 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรส้ำหรับเข้ำเล่มแผนพัฒนำสำมปี

วงเงิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
และราคา
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
7,813.00 วิธีซื้อ/จ้ำง ศูนย์ถ่ำยเอกสำรไทยแก้ว/9000.-บำท ศูนย์ถ่ำยเอกสำรไทยแก้ว/9000.-บำท

16 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
หมู่บำ้ น ธันวำคม 2563

9,300.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยถิน ภูผำนี/9300.-บำท

นำยถิน ภูผำนี/9300.-บำท

17 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
สถำนีสูบน้้ำด้วยระบบไฟฟ้ำ ธันวำคม 2563

9,300.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

18 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก ประจ้ำเดือน
ธันวำคม 2563

9,000.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท

19 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง อบต.เสำเล้ำ ประจ้ำเดือน
ธันวำคม 2563

9,300.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยสกล มูลสิทธิ์/9300.-บำท

นำยสกล มูลสิทธิ์/9300.-บำท

20 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลสวนสำธำรณะหนองมันปลำ
ประจ้ำเดือนธันวำคม 2563

5,400.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำงวงเดือน มำริษำ/5400.-บำท

นำงวงเดือน มำริษำ/5400.-บำท

21 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปช่วยงำนจัดเก็บรำยได้
ประจ้ำเดือนธันวำคม 2563

5,400.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/5400.-บำท นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/5400.-บำท

22 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป(แม่บำ้ น) อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือนธันวำคม 2563

5,400.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำงค้ำนอง ศรีมงคล/5400.-บำท นำงค้ำนอง ศรีมงคล/5400.-บำท

23 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง ศพด.อบต.เสำเล้ำ

9,000.00 วิธีซื้อ/จ้ำง นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2563

นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

-4-

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

24 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2562
ส้ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ จ้ำนวน 7
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก จ้ำนวน 2 ศูนย์
ในเขตต้ำบลเสำเล้ำประจ้ำปีงบประมำณ 2563
ภำคเรียนที่ 2/2562 ในช่วงเปิดภำคเรียน

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
68,951.82 เฉพำะเจำะจง บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
68951.82 บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
68951.82 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร. 1
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาเดือน ธันวาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับที่
1
2

3

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อกำแฟ น้้ำดื่ม ตำมโครงกำรป้องกันลดอุบตั เิ หตุในช่วง
เทศกำลปีใหม่ 2563
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง,
รถกู้ชีพ-กู้ภยั , เครื่องตัดหญ้ำ และอื่น ๆ ซึ่งใช้ในรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสำเล้ำ
ภำยในวงเงิน 15,000.-บ. (เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์กองกำรศึกษำ

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
3,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีโอกรำฟฟิค / 3500.- บำท

ร้ำนดีโอกรำฟฟิค / 3500.- บำท

15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

3,080.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/3080.-บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/3080.-บำท

4

จ้ำงเหมำจัดสถำนที่ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์
ประจ้ำปี 2562

27,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงเอี้ยง ศรีชะนะ/27300.-บำท นำงเอี้ยง ศรีชะนะ/27300.-บำท

5

จ้ำงเหมำประกอบอำหำรตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่น
สัมพันธ์ ประจ้ำปี 2562

70,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำไพ สุธีรภำพ /70000.-บำท นำงอ้ำไพ สุธีรภำพ /70000.-บำท

6

จ้ำงเหมำจัดหำเครื่องเสียงตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่น
สัมพันธ์ ประจ้ำปี 2562

35,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอ้ำนำจ ศรีสวัสดิ์ /35000.-บำท นำยอ้ำนำจ ศรีสวัสดิ์ /35000.-บำท

7

จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่น
สัมพันธ์ ประจ้ำปี 2562

10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค เค อิงค์เจท /10000.-บำท ร้ำน เค เค อิงค์เจท /10000.-บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-2ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยถิน ภูผำนี/9300.-บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

7

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
หมู่บำ้ น มกรำคม 2563

นำยถิน ภูผำนี/9300.-บำท

8

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
สถำนีสูบน้้ำด้วยระบบไฟฟ้ำ มกรำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

9

จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก ประจ้ำเดือน
มกรำคม 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท

นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

10 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง อบต.เสำเล้ำ ประจ้ำเดือน
มกรำคม 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสกล มูลสิทธิ์/9000.-บำท

นำยสกล มูลสิทธิ์/9000.-บำท

11 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลสวนสำธำรณะหนองมันปลำ
ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563

6,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงวงเดือน มำริษำ/6600.-บำท

นำงวงเดือน มำริษำ/6600.-บำท

12 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปช่วยงำนจัดเก็บรำยได้
ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563

6,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6600.-บำท นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6600.-บำท

13 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป(แม่บำ้ น) อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563

6,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6600.-บำท นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6600.-บำท

14 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง ศพด.อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

- 3-

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

15 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2562
ส้ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ จ้ำนวน 7
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก จ้ำนวน 2 ศูนย์
ในเขตต้ำบลเสำเล้ำประจ้ำปีงบประมำณ 2563
ภำคเรียนที่ 2/2562 ในช่วงเปิดภำคเรียน

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
62,384.98 เฉพำะเจำะจง บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
62,384.98 บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
62,384.98 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร. 1
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาเดือน มกราคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,000.00 เฉพำะเจำะจง น้้ำดื่มไขแสง / 1000.- บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
น้้ำดื่มไขแสง / 1000.- บำท

1

จัดซื้อน้้ำดื่มประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

2

15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

3

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง,
รถกู้ชีพ-กู้ภยั , เครื่องตัดหญ้ำ และอื่น ๆ ซึ่งใช้ในรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสำเล้ำ ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
ภำยในวงเงิน 15,000.-บ. (เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)
จัดซื้อสำรท้ำให้ตกตะกอน

30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั พลธีร์เทรดดิ้ง
/30000.-บำท

บริษทั พลธีร์เทรดดิ้ง
/30000.-บำท

4

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน กองกำรศึกษำ

10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีโอกรำฟฟิค/10000.-บำท

ร้ำนดีโอกรำฟฟิค/10000.-บำท

5

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน กองสวัสดิกำรและสังคม

10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีโอกรำฟฟิค/10000.-บำท

ร้ำนดีโอกรำฟฟิค/10000.-บำท

6

จัดซื้ออุปกรณ์ตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 2563

30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยกยอพำณิชย์ /30000.-บำท

ร้ำนยกยอพำณิชย์ /30000.-บำท

7

จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้ำง

27,038.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อรรถพงษ์ค้ำใหญ่ก่อสร้ำง /27038.- หจก.อรรถพงษ์ค้ำใหญ่ก่อสร้ำง /27038.บำท
บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

- 2ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
และราคา
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
27,038.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อรรถพงษ์ค้ำใหญ่ก่อสร้ำง /27038.- หจก.อรรถพงษ์ค้ำใหญ่ก่อสร้ำง /27038.บำท
บำท

7

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

8

จ้ำงเหมำจัดหำเครื่องเสียงตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเอี้ยง ศรีชะนะ/9000.-บำท

นำงเอี้ยง ศรีชะนะ/9000.-บำท

9

จ้ำงเหมำจัดสถำนที่โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 2563

8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงพรสินธุ์ วุธพันธ์/8000.-บำท

นำงพรสินธุ์ วุธพันธ์/8000.-บำท

9,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงแก้งมงคล ตรงตำมค้ำ/9500.บำท

นำงแก้งมงคล ตรงตำมค้ำ/9500.บำท

10 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 2563

11 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ประจ้ำเดือน มกรำคม 2563
ส้ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ จ้ำนวน 7
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก จ้ำนวน 2 ศูนย์
ในเขตต้ำบลเสำเล้ำประจ้ำปีงบประมำณ 2563
ภำคเรียนที่ 2/2562 ในช่วงเปิดภำคเรียน

75,709.48 เฉพำะเจำะจง บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
75,709.48 บำท

บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
75,709.48 บำท

แบบ สขร. 1
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
13,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.เจริญเชฟตี้ / 13950.- บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้ำน ช.เจริญเชฟตี้ / 13950.- บำท

1

จัดซื้อถังดับเพลิง

2

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง,
รถกู้ชีพ-กู้ภยั , เครื่องตัดหญ้ำ และอื่น ๆ ซึ่งใช้ในรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสำเล้ำ ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
ภำยในวงเงิน 15,000.-บ. (เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

11,340.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/11340.-บำท

ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/11340.-บำท

4

จัดซื้อวัสดุตำมโครงกำรจัดท้ำกำรปรับปรุงพัฒนำแผนที่ภำษี
กำรส้ำรวจข้อมูลภำคสนำม อบต.เสำเล้ำ

20,060.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลิขิตกำรค้ำ/20060.-บำท

ร้ำนลิขิตกำรค้ำ/20060.-บำท

5

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
หมู่บำ้ น กุมภำพันธ์ 2563

8,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยถิน ภูผำนี/8700.-บำท

นำยถิน ภูผำนี/8700.-บำท

6

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
สถำนีสูบน้้ำด้วยระบบไฟฟ้ำ กุมภำพันธ์ 2563

8,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุจีน ไชยแสน/8700.-บำท

นำยสุจีน ไชยแสน/8700.-บำท

7

จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท

3

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-2ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

8

จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง อบต.เสำเล้ำ ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 2563

9

จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลสวนสำธำรณะหนองมันปลำ
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
8,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยสกล มูลสิทธิ์/8700.บำท-

5,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงวงเดือน มำริษำ/5700.บำท-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
นำยสกล มูลสิทธิ์/8700.-บำท

นำงวงเดือน มำริษำ/5700.-บำท

10 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปช่วยงำนจัดเก็บรำยได้
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

5,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/5700.-บำท นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/5700.-บำท

11 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป(แม่บำ้ น) อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

5,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงค้ำนอง ศรีมงคล/5700.-บำท นำงค้ำนอง ศรีมงคล/5700.-บำท

12 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง ศพด.อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

13 จ้ำงเหมำซ่อมรถกู้ชีพ อบต.เสำเล้ำ

6,000.00 เฉพำะเจำะจง อู่โนนศิลำ/6000.-บำท

อู่โนนศิลำ/6000.-บำท

14 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนนำศรีนวล หมู่ 6

52,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/52000.-บำท หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/52000.-บำท

15 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนนำศรีนวล หมู่ 6 ซอยข้ำงวัด

38,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/38000.-บำท หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/38000.-บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-3ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

16 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหนองหว้ำ หมู่ 8

วงเงิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
และราคา
โดยสังเขป
(ราคากลาง)
95,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/95000.-บำท หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/95000.-บำท

17 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหนองไผ่ หมู่ 14

95,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/95000.-บำท หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/95000.-บำท

18 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหนองไผ่ หมู่ 3

94,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/94000.-บำท หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/94000.-บำท

19 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนหนองแฝก หมู่ 4

63,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/63000.-บำท หจก.เจ.เจ.จักภัทรกรุ๊ป/63000.-บำท

20 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
ส้ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ จ้ำนวน 7
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก จ้ำนวน 2 ศูนย์
ในเขตต้ำบลเสำเล้ำประจ้ำปีงบประมำณ 2563
ภำคเรียนที่ 2/2562 ในช่วงเปิดภำคเรียน

65,385.46 เฉพำะเจำะจง บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
65,385.46 บำท

บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
65,385.46 บำท

แบบ สขร. 1
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาเดือน มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จัดซื้ออุปกรณ์ส้ำหรับจัดท้ำหน้ำกำกอนำมัย

2

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง,
รถกู้ชีพ-กู้ภยั , เครื่องตัดหญ้ำ และอื่น ๆ ซึ่งใช้ในรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสำเล้ำ ประจ้ำเดือน มีนำคม 2563
ภำยในวงเงิน 15,000.-บ. (เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)
จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กองสวัสดิกำรลังคม

3

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
22,482.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพื่อนเรียน / 22482.- บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้ำนเพื่อนเรียน / 22482.- บำท

15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

6,190.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/6190.-บำท

ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/6190.-บำท

5

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
หมู่บำ้ น มีนำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยถิน ภูผำนี/9300.-บำท

นำยถิน ภูผำนี/9300.-บำท

6

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
สถำนีสูบน้้ำด้วยระบบไฟฟ้ำ มีนำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

7

จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก ประจ้ำเดือน
มีนำคม 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.บำท

นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.บำท

8

จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง อบต.เสำเล้ำ ประจ้ำเดือน
มีนำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสกล มูลสิทธิ์/9300.-บำท

นำยสกล มูลสิทธิ์/9300.-บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-2วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงวงเดือน มำริษำ/6300.-บำท

นำงวงเดือน มำริษำ/6300.-บำท

10 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปช่วยงำนจัดเก็บรำยได้
ประจ้ำเดือน มีนำคม 2563

6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6300.บำท

นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6300.บำท

11 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป(แม่บำ้ น) อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน มีนำคม 2563

6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6300.บำท

นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6300.บำท

12 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง ศพด.อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน มีนำคม 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

ลาดับที่
9

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลสวนสำธำรณะหนองมันปลำ
ประจ้ำเดือนมีนำคม 2563

13 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ประจ้ำเดือน มีนำคม 2563
ส้ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ จ้ำนวน 7
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก จ้ำนวน 2 ศูนย์
ในเขตต้ำบลเสำเล้ำประจ้ำปีงบประมำณ 2563
ภำคเรียนที่ 2/2562 ในช่วงเปิดภำคเรียน

75,709.48 เฉพำะเจำะจง บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
75,709.48 บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
75,709.48 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร. 1
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาเดือน เมษายน 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
1,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงเอี้ยง ศรีชะนะ/ 1600.- บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
นำงเอี้ยง ศรีชะนะ/ 1600.- บำท

15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

1

จัดซื้อน้้ำดื่มประจ้ำเดือน เมษำยน 2563

2

3

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง,
รถกู้ชีพ-กู้ภยั , เครื่องตัดหญ้ำ และอื่น ๆ ซึ่งใช้ในรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสำเล้ำ ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563
ภำยในวงเงิน 15,000.-บ. (เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)
จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กองสวัสดิกำรลังคม

5

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิกำร

6

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส้ำนักปลัด

13,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น/13500.-บำท หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น/13500.-บำท

7

ซื้อวัสดุไฟฟ้ำ

11,928.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรสินธ์กำรไฟฟ้ำ/11928.-บำท ร้ำนพรสินธ์กำรไฟฟ้ำ/11928.-บำท

8

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง

6,190.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/6190.-บำท

ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/6190.-บำท

8,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น/8700.-บำท

หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น/8700.-บำท

17000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิงส์พำณิชย์/17000.-บำท

ร้ำนคิงส์พำณิชย์/17000.-บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-2วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
22,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิงส์พำณิชย์/22000.-บำท

ร้ำนคิงส์พำณิชย์/22000.-บำท

4,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิงส์พำณิชย์/4300.-บำท

ร้ำนคิงส์พำณิชย์/4300.-บำท

11 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน กองสวัสดิกำรและสังคม

10,375.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิงส์พำณิชย์/10375.-บำท

ร้ำนคิงส์พำณิชย์/10375.-บำท

12 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน กองคลัง

13,268.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิงส์พำณิชย์/13268.-บำท

ร้ำนคิงส์พำณิชย์/13268.-บำท

13 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
หมู่บำ้ น ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยถิน ภูผำนี/9000.-บำท

นำยถิน ภูผำนี/9000.-บำท

14 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
สถำนีสูบน้้ำด้วยระบบไฟฟ้ำ ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุจีน ไชยแสน/9000.-บำท

นำยสุจีน ไชยแสน/9000.-บำท

15 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก ประจ้ำเดือน
เมษำยน 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท

16 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง อบต.เสำเล้ำ ประจ้ำเดือน
เมษำยน 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสกล มูลสิทธิ์/9000.-บำท

ลาดับที่
9

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองคลัง

10 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปริ๊น กองคลัง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

นำยสกล มูลสิทธิ์/9000.-บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-3ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

17 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปช่วยงำนจัดเก็บรำยได้
ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563

วงเงิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
และราคา
(ราคากลาง)
6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6300.-บำท นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/6300.-บำท

18 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลสวนสำธำรณะหนองมันปลำ
ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563

6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงวงเดือน มำริษำ/6300.-บำท

นำงวงเดือน มำริษำ/6300.-บำท

19 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป(แม่บำ้ น) อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563

6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6300.-บำท นำงค้ำนอง ศรีมงคล/6300.-บำท

20 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง ศพด.อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน เมษำยน 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

21 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนหนองไผ่ หมู่ 3

220,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนองกุงศรีคอนกรีต/220000.- ร้ำนหนองกุงศรีคอนกรีต/220000.บำท
บำท

22 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนหนองแฝก หมู่ 4

252,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนองกุงศรีคอนกรีต/252000.- ร้ำนหนองกุงศรีคอนกรีต/252000.บำท
บำท

23 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ 7

170,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนองกุงศรีคอนกรีต/170000.- ร้ำนหนองกุงศรีคอนกรีต/170000.บำท
บำท

23 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนน้อยศรีสุข หมู่ 13

470,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/470000.- หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/470000.บำท
บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-4-

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

23 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนนำโก หมู่ 11

วงเงิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
และราคา
(ราคากลาง)
362,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/362000.- หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/362000.บำท
บำท

24 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนหนองไผ่ หมู่ 14

78,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮ่องเต้วัสดุ/78400.บำท

ร้ำนฮ่องเต้วัสดุ/78400.บำท

25 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนศรีบญ
ุ เรือง หมู่ 5

30,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ เจ เจริญกรุ๊ป/30100.บำท

หจก.เจ เจ เจริญกรุ๊ป/30100.บำท

26 จ้ำงซ่อมแซมถนน คสล.บ้ำนนำโก หมู่ 11 - บ้ำนหนองโน หมู่ 2

13 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ช่วงปิดภำคเรียน ที่ 2/2562
ส้ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ จ้ำนวน 7
โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก จ้ำนวน 2 ศูนย์
ในเขตต้ำบลเสำเล้ำประจ้ำปีงบประมำณ 2563

485,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/485000.- หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/485000.บำท
บำท
73,617.48 เฉพำะเจำะจง บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
73,617.48 บำท

บริษทั กำฬสินธุแ์ ดรี่ฟู้ด จ้ำกัด
73,617.48 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร. 1
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

1

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับพ่นยุง
ตำมโครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

2,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม/2700.-บำทหจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม/2700.-บำท

2

15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

หจก.หนองกุงศรีปโิ ตรเลียม /
15,000.-บำท
(เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)

3

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและน้้ำมันหล่อลื่น ส้ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง,
รถกู้ชีพ-กู้ภยั , เครื่องตัดหญ้ำ และอื่น ๆ ซึ่งใช้ในรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสำเล้ำ
ภำยในวงเงิน 15,000.-บ. (เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง)
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอำกำศ (กองกำรศึกษำ)

30,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษทองมำแอร์/30600.-บำท

ร้ำนเกษทองมำแอร์/30600.-บำท

4

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอำกำศ (ส้ำนักปลัด)

30,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษทองมำแอร์/30600.-บำท

ร้ำนเกษทองมำแอร์/30600.บำท-

5

จัดซื้อกระจกโค้งส่องสว่ำง

5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.เจริญเชฟตี้ / 5000.- บำท

ร้ำน ช.เจริญเชฟตี้ / 5000.- บำท

6

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

12756 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรสินธ์กำรไฟฟ้ำ/12756.-บำท ร้ำนพรสินธ์กำรไฟฟ้ำ/12756.-บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-2ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
17,910.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/17910.-บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

7

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง

ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
/17910.-บำท

8

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
หมู่บำ้ น ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยถิน ภูผำนี/9000.-บำท

นำยถิน ภูผำนี/9000.-บำท

9

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแลเปิด-ปิดน้้ำระบบประปำ
สถำนีสูบน้้ำด้วยระบบไฟฟ้ำ ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

นำยสุจีน ไชยแสน/9300.-บำท

10 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 2563

9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท นำงสำวนฤดี ภูบรรทัด /9000.-บำท

11 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง อบต.เสำเล้ำ ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 2563

9,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสกล มูลสิทธิ์/9300.-บำท

12 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปช่วยงำนจัดเก็บรำยได้
ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563

5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/5400.-บำท นำยวีระวัฒน์ เนื่องโสม/5400.--บำท

13 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนดูแลสวนสำธำรณะหนองมันปลำ
ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563

5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงวงเดือน มำริษำ/5400.-บำท- นำงวงเดือน มำริษำ/5400.บำท-

14 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป(แม่บำ้ น) อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563

5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงค้ำนอง ศรีมงคล/5400.-บำท- นำงค้ำนอง ศรีมงคล/5400.-บำท-

นำยสกล มูลสิทธิ์/9300.บำท-

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

-3วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
(ราคากลาง)
9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

นำยวินยั ธรรมรัตน์/9000.-บำท

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง

3,180.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
3180.-บำท

ร้ำน เอเอ็มคอมพิวเตอร์แอนด์เซร์วิส
3180.-บำท

17 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอำกำศ กองช่ำง

3,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษทองมำแอร์/3950.-บำท

ร้ำนเกษทองมำแอร์/3950.-บำท

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

15 จ้ำงเหมำบริกำรนักกำรภำรโรง ศพด.อบต.เสำเล้ำ
ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2563

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

18 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนค้ำน้อยดอนหม่วย หมู่ 12

383,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/383000.บำท-หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/383000.บำท-

19 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำรูปตัวยู หมู่ 14

173,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นำยเฮำส์วิศวกรรม/173900.-บำทหจก.นำยเฮำส์วิศวกรรม/173900.-บำท

20 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำรูปตัวยู หมู่ 4

161,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นำยเฮำส์วิศวกรรม/161700.-บำทหจก.นำยเฮำส์วิศวกรรม/161700.-บำท

21 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คศล. บ้ำนโนนสว่ำง หมู่ 9

109,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/109100.บำท-หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/109100.บำท-

22 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คศล. บ้ำนค้ำถำวร หมู่ 1 ซอยข้ำงศำลำ
ประชำคม

109,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนองกุงศรีคอนกรีต/109100.-บำทร้ำนหนองกุงศรีคอนกรีต/109100.-บำท

23 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คศล. บ้ำนค้ำถำวร หมู่ 1 ซอยข้ำงบ้ำน
ผช.ผญบ.

109,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/109100.-บำทหจก.เจ เจ จักรภัทรกรุ๊ป/109100.-บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
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