
แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.7/2564

น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน พ .ย.2563 ขายโดยตรง ลว.30 พ.ย.2563

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 6,700.00          6,700.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.8/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.2563 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 พ.ย.2563

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.9/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.2563 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 พ.ย.2563

4 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.10/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.2563 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 พ.ย.2563

5 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ร.ร. 4 โรงเรียน 29,504.86        29,504.86       เฉพาะเจาะจง หจก.กาฬสินธุ์แดรีฟดู หจก.กาฬสินธุ์แดรีฟดู เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.11/2564
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขายโดยตรง ลว.30 พ.ย.2563

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์

ลงวนัที ่ 8  ธนัวาคม  2563



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.12/2564

น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน พ .ย.2563 ขายโดยตรง ลว.30 พ.ย.2563

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.13/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.2563 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 พ.ย.2563

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.14/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.2563 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 พ.ย.2563

4 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.15/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.2563 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 พ.ย.2563

5 จดัซ้ือผ้าประดับ 2 ม้วน 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านลาวลัยค้์าผ้า ร้านลาวลัยค้์าผ้า เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.16/2564
ขายโดยตรง ลว.2 ธ.ค.2563

6 ซ้ือป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีไซน์ ร้านศศิประภาดีไซน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.17/2564
ขายโดยตรง ลว.2 ธ.ค.2563

7 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โอ.เอ.โทนเนอร์ คอปอร์เรชั่นบ.โอ.เอ.โทนเนอร์ คอปอร์เรชั่น เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.18/2564
ขายโดยตรง ลว.25 ธ.ค.2563

8 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการ 7 วนัอนัตราย 1,985.00          1,985.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อรววณ พฒุตี น.ส.อรววณ พฒุตี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.19/2564
ขายโดยตรง ลว.25 ธ.ค.2563

9 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ร.ร. 4 โรงเรียน 45,138.80        45,138.80       เฉพาะเจาะจง หจก.กาฬสินธุ์แดรีฟดู หจก.กาฬสินธุ์แดรีฟดู เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.20/2564
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขายโดยตรง ลว.30 ธ.ค.2563

ลงวนัที ่ 8 มกราคม  2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธนัวาคม  พ .ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.21/2564

น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน ม .ค.2564 ขายโดยตรง ลว.30 ธ.ค.2563

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.22/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 ธ.ค.2563

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.23/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 ธ.ค.2563

4 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.24/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 ธ.ค.2563

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน 24 รายการส านักปลัด 6,969.00          6,969.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอกัษร ร้านคลังอกัษร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.25/2564
ขายโดยตรง ลว.18 ม.ค.2564

6 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)รร.และศูนยเ์ด็ก 40,624.92        40,624.92       เฉพาะเจาะจง บ.กาฬสินธุ์แดร่ีฟดู บ.กาฬสินธุ์แดร่ีฟดู เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.27/2564
ขายโดยตรง ลว.29 ม.ค.2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  พ .ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์

ลงวนัที ่ 9 กุมภาพันธ ์2564



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.28/2564

น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.29 ม.ค.2564

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.29/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.29 ม.ค.2564

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.30/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 ธ.ค.2563

4 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.31/2564
น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน ก .พ.2564 ขายโดยตรง ลว.29 ม.ค.2564

5 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 9,165.00          9,165.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศศิกรุ๊ป ร้านศศิกรุ๊ป เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.32/2564
ขายโดยตรง ลว.3 ก.พ.2564

6 จดัซ้ือยางมะตอย 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศศิกรุ๊ป ร้านศศิกรุ๊ป เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.33/2564
ขายโดยตรง ลว.9 ก.พ.2564

7 จดัซ้ือวสัดุส านักงานกองช่าง 13 รายการ 6,688.00          6,688.00         เฉพาะเจาะจง คลังอกัษร คลังอกัษร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.34/2564
ขายโดยตรง ลว.18 ก.พ.2564

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด 1,120.00          1,120.00         เฉพาะเจาะจง คลังอกัษร คลังอกัษร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.35/2564
ขายโดยตรง ลว.18 ก.พ.2564

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.โอเอโทนเนอร์ บ.โอเอโทนเนอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.36/2564
ขายโดยตรง ลว.19 ก.พ.2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ ์ พ .ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์

ลงวนัที ่ 5  มนีาคม 2564



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 6,700.00          6,700.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.38/2564

น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน มี.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.25 ก.พ.2564

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.39/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน มี.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.25 ก.พ.2564

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.40/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน มี.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.25 ก.พ.2564

4 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.37/2564

น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน มี .ค.2564 ขายโดยตรง ลว.25 ก.พ.2564

5 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ร.รและศูนยเ์ด็ก 51,606.94        51,606.94       เฉพาะเจาะจง บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.41/2564

ขายโดยตรง ลว.25 ก.พ.2564

6 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ร.รและศูนยเ์ด็ก 51,606.94        51,606.94       เฉพาะเจาะจง บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.42/2564

ขายโดยตรง ลว.15 มี.ค.2564

7 จดัซ้ืสารส้มและคลอรีน 39,000.00        39,000.00       เฉพาะเจาะจง กรีติการกรุ๊ป กรีติการกรุ๊ป เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.43/2564

ขายโดยตรง ลว.26 มี.ค.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์
ลงวนัที ่  7  เมษายน 2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  พ .ศ. 2564



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.45/2564

น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.31 มี.ค.2564

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.46/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.31 มี.ค.2564

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 520.00             520.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.47/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.31 มี.ค.2564

4 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.44/2564
น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน เม .ย.2564 ขายโดยตรง ลว.31 มี.ค.2564

5 จดัซ้ือวสัดุผู้ประสบวาตภยับ้านหนองอเิฒ่า 5,360.00          5,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพิม่ทรัพย์ ร้านเพิม่ทรัพย์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.48/2564
หมูท่ี ่9 ขายโดยตรง ลว.8  เม.ย.2564

6 จดัซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแขง็วนัสงกรานต์ 1,985.00          1,985.00         เฉพาะเจาะจง ร้านค้าประชารัฐแม่พกิลุ ร้านค้าประชารัฐแม่พกิลุ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.48.1/2564
เวรยาม ขายโดยตรง ลว.9  เม.ย.2564

7 จดัซ้ือวสัดุส านักงานใบเสร็จน้ าประปา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงพมิพน์ิธพิรออฟเซ็ท โรงพมิพน์ิธพิรออฟเซ็ท เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.49/2564
ขายโดยตรง ลว.20  เม.ย.2564

8 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน กองการศึกษา 5,576.00          5,576.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คลังอกัษร หจก.คลังอกัษร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.50/2564
ขายโดยตรง ลว.29  เม.ย.2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  พ .ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์

ลงวนัที ่  6  พฤษภาคม 2564



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.52/2564

น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 เม.ย.2564

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.53/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 เม.ย.2564

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.54/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 เม.ย.2564

4 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.51/2564
น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน เม .ย.2564 ขายโดยตรง ลว.30 เม.ย.2564

5 จดัซ้ืออวสัดุกอ่สร้าง 6 รายการ 1,490.00          1,490.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพิม่ทรัพย์ ร้านเพิม่ทรัพย์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.55/2564
ขายโดยตรง ลว. 3  พ.ค.2564

6 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าหอยโขง 61,800.00        61,800.00       เฉพาะเจาะจง ปิยะธรรมการไฟฟา้ ปิยะธรรมการไฟฟา้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.56/2564
ขายโดยตรง ลว. 6  พ.ค.2564

7 จดัซ้ือวคัซีนสุนัข 27,300.00        27,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรักสัตว์ ร้านรักสัตว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.57/2564
ขายโดยตรง ลว. 6  พ.ค.2564

8 จดัซ้ือวสัดุเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภยั 6,044.00          6,044.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพิม่ทรัพย์ ร้านเพิม่ทรัพย์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.58/2564
ขายโดยตรง ลว. 13  พ.ค.2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  พ .ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์

ลงวนัที ่ 8  มถุินายน 2564



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง

1 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.59/2564

น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน มิ .ย.2564 ขายโดยตรง ลว.31 พ.ค.2564

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.60/2564

น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.31 พ.ค.2564

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.61/2564

น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.31 พ.ค.2564

4 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.62/2564

น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.31 พ.ค.2564

5 จดัซ้ืออาหาร(นม) ร.ร.สพฐ.และศูนยเ์ด็กเล็ก 77,574.40        77,574.40       เฉพาะเจาะจง บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.63/2564

ขายโดยตรง ลว.1 มิ.ย.2564

6 จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ 28,943.00        28,943.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะธรรมการไฟฟา้ หจก.ปิยะธรรมการไฟฟา้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.64/2564

ขายโดยตรง ลว.7 มิ.ย.2564

ลงวนัที ่ 7  กรกฎาคม 2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  พ .ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.65/2564

น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน ก .ค.2564 ขายโดยตรง ลว.30 มิ.ย.2564

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.66/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 มิ.ย.2564

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.67/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 มิ.ย.2564

4 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.68/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 มิ.ย.2564

5 จดัซ้ืออาหาร(นม) ร.ร.สพฐ.และศูนยเ์ด็กเล็ก 22,803.12        22,803.12       เฉพาะเจาะจง บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.69/2564
ขายโดยตรง ลว.5 ก.ค.2564

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  6  รายการ (กองคลัง) 3,420.00          3,420.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คลังอกัษร หจก.คลังอกัษร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.70/2564
ขายโดยตรง ลว.5 ก.ค.2564

7 จดัซ้ือผ้าประดับ ส านักปลัด  จ านวน 4 ม้วน 3,120.00          3,120.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวลิาวลัยค้์าผ้า ร้านวลิาวลัยค้์าผ้า เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.72/2564
ขายโดยตรง ลว.7 ก.ค.2564

8 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน  15  รายการ 8,423.00          8,423.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คลังอกัษร หจก.คลังอกัษร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.73/2564
ขายโดยตรง ลว.8 ก.ค.2564

9 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน  12  ราการ 8,613.00          8,613.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คลังอกัษร หจก.คลังอกัษร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.74/2564
ขายโดยตรง ลว.12 ก.ค.2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  พ .ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์

ลงวนัที ่ 6  สิงหาคม 2564



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.79/2564

น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน ก .ค.2564 ขายโดยตรง ลว.30 ก.ค.2564

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.80/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 ก.ค.2564

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.81/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 ก.ค.2564

4 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.82/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.30 ก.ค.2564

5 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิย ุ18 รายการ 42,540.00        42,540.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกาฬสินธุ์กรุ๊ป ร้านกาฬสินธุ์กรุ๊ป เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.83/2564
ขายโดยตรง ลว.2  ส.ค.2564

5 จดัซ้ืออาหาร(นม) ร.ร.สพฐ.และศูนยเ์ด็กเล็ก 22,803.01        22,803.01       เฉพาะเจาะจง บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.84/2564
ขายโดยตรง ลว. 6  ส.ค.2564

5 จดัซ้ืออาหาร(นม) ร.ร.สพฐ.และศูนยเ์ด็กเล็ก 53,207.00        53,207.00       เฉพาะเจาะจง บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู บ.กาฬสินธแ์ดร่ีฟดู เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.85/2564
ขายโดยตรง ลว. 27  ส.ค.2564

8 จดัซ้ือสารส้มและคลอรีน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านต้ัม ต้ัม เกมส์ ร้านต้ัม ต้ัม เกมส์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.86/2564
ขายโดยตรง ลว.8 ก.ค.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์
ลงวนัที ่ 8  กันยายน 2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม  พ .ศ. 2564



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00             790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญผล ร้านศักด์ิเจริญผล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.87/2564

น้ าด่ืมเพือ่อปุโภค  เดือน ก .ย.2564 ขายโดยตรง ลว.31 ส.ค.2564

2 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/ส านักปลัด 3,490.00          3,490.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.88/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.31 ส.ค.2564

3 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองการศึกษา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.89/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.31 ส.ค.2564

4 จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง/กองช่าง 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.90/2564
น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.2564 ยางตลาด ยางตลาด ขายโดยตรง ลว.31 ส.ค.2564

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอเอ โทนเนอร์ คอร์ บ.โอเอ โทนเนอร์ คอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.91/2564
ปอเรชั่น  จ ากดั ปอเรชั่น  จ ากดั ขายโดยตรง ลว. 15  ก.ย.2564

6 จดัซ้ือเคร่ืองพน้ฆา่เชื้อโรค (เคร่ืองมือการเกษตร) 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเงินน าโชค ร้านเงินน าโชค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.92/2564
ขายโดยตรง ลว. 17  ก.ย.2564

7 จดัซ้ือวสัดุงานงานครัว  17 รายการ 7,350.00          7,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเงินน าโชค ร้านเงินน าโชค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.93/2564
ขายโดยตรง ลว. 20  ก.ย.2564

8 จดัซ้ือตู้พร้อมโต๊ะเกา้อี้ ส านักปลัด 43,800.00        43,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียมฮวดเฟอร์นิเจอร์ ร้านเฮียมฮวดเฟอร์นิเจอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.94/2564
ขายโดยตรง ลว. 23  ก.ย.2564

9 จดัซ้ือตู้เหล็ก กองการศึกษา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียมฮวดเฟอร์นิเจอร์ ร้านเฮียมฮวดเฟอร์นิเจอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.95/2564
ขายโดยตรง ลว. 23  ก.ย.2564

10 จดัซ้ือตู้เหล็ก กองคลัง 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียมฮวดเฟอร์นิเจอร์ ร้านเฮียมฮวดเฟอร์นิเจอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.96/2564
ขายโดยตรง ลว. 23  ก.ย.2564

11 จดัซ้ือเคร่ืองคลอล่ิงเจาะคอนกรีต 60,000.00        60,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.องค์เจา้ หจก.องค์เจา้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.97/2564
ขายโดยตรง ลว. 23  ก.ย.2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  พ .ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์

ลงวนัที ่ 7  ตลุาคม 2564



แบบ  สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่

และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

การซ้ือหรอืจ้าง

12 จดัซ้ือวสัดุส านักงานกองคลัง 13,410.00        13,410.00       เฉพาะเจาะจง หจก.คลังอกัษร หจก.คลังอกัษร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.98/2564

ขายโดยตรง ลว. 23  ก.ย.2564

13 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักปลัด 20 รายการ 22,014.00        22,014.00       เฉพาะเจาะจง หจก.คลังอกัษร หจก.คลังอกัษร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ บสซ.99/2564

ขายโดยตรง ลว. 23  ก.ย.2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  พ .ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    อ าเภอยางตลาด   จังหวดักาฬสินธุ์

ลงวนัที ่ 7  ตลุาคม 2564



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง



ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง


