
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่   2  เดือนเมษายน   พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 

ส านักงานปลัด 
4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ราษี แอร์ แอนด์

เซอร์วิส 4,500 
ร้าน ราษี แอร์ แอนด์เซอร์วิส 

4,500 
ราคาต่ าสุด จ083/2564 

ลว.3 มี.ค. 64 
2 จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ 8 

บ้านชาดโง 
40,763 40,763 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิยม 

40,763 
ร้านไทยนิยม 

40,763 
ราคาต่ าสุด จ084/2564 

ลว.3 มี.ค. 64 
3 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอก

ควัน 
6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสันติการพาณิชย์ 

6,000 
ร้านสันติการพาณิชย์ 

6,000 
ราคาต่ าสุด จ085/2564 

ลว.3 มี.ค. 64 
4 จ้างเหมาดูแลประปา หมู่ 3 ,4,5,10 

มี.ค. 64 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสุธรรม  ทิพย์จักขุ 

4,000 
นายสุธรรม  ทิพย์จักขุ 

4,000 
ราคาต่ าสุด จ086/2564 

ลว.3 มี.ค. 64 
5 จัดซื้อชุดกีฬา แข่งขันกีฬาสี ศพด.

อบต.โจดม่วง 
7,350 7,350 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี สปอร์ต 

7,350 
ร้าน พี พี สปอร์ต 

7,350 
ราคาต่ าสุด ซ030/2564 

ลว.24 มี.ค. 64 
6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 

ปิดภาคเรียนที่ 2/2563  
57,961.84 57,961.84 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่         

โปรดักส์ จ ากัด 57,961.84 
บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่         

โปรดักส์ จ ากัด 57,961.84 
ราคาต่ าสุด ซ031/2564 

ลว.26 มี.ค. 64 
7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน หมึกเครื่องถ่าย

เอกสาร 
14,700 14,700 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เจริญก๊อปปี้           

เซ็นเตอร์ 14,700 
ร้านทรัพย์เจริญก๊อปปี้           

เซ็นเตอร์ 14,700 
ราคาต่ าสุด ซ032/2564 

ลว.26 มี.ค. 64 
 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่   2  เดือนเมษายน   พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
8 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า

เอนกประสงค์ 
6,320 6,320 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเจริญยนต์ ราศีไศล 

6,320 
หจก.รุ่งเจริญยนต์ ราศีไศล 

6,320 
ราคาต่ าสุด จ087/2564 

ลว. 29 มี.ค. 64 
9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 

2/2563 เดือน เม.ย. 64 
8,606 8,606 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่โปร

ดักส์ จ ากัด 8,606 
บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่โปรดักส ์

จ ากัด 8,606 
ราคาต่ าสุด ซ033/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
10 จัดซื้อน้ าดื่มประจ าเดือน ก.พ. 64   เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มศิลาทิพย์ 

 
ร้านน้ าดื่มศิลาทิพย์ 

 
ราคาต่ าสุด ซ034/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
11 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือน เม.ย.  64 
25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก วิรุณพันธ์ 

25,000 
นายดิเรก วิรุณพันธ์ 

25,000 
ราคาต่ าสุด จ088/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
12 จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 

อบต. เดือน เม.ย.64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พวงพะยอม พราวศรี 

8,000 
น.ส.พวงพะยอม พราวศรี 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ089/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
13 จ้างเหมาคนท าสวน อบต. เดือน 

เม.ย. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายผิน  พรรษา 

8,000 
นายผิน  พรรษา 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ090/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
14 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเดือนเม.ย.64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายนฤนาจ  สีหบุตร 

8,000 
นายนฤนาจ  สีหบุตร 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ091/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
15 จ้างเหมาบุคคลบนทึกข้อมูล e-laas 

กองคลัง เดือน เม.ย.  64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์  บวัส่อง 

8,000 
น.ส.จิราภรณ์  บวัส่อง 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ092/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่   2  เดือนเมษายน   พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
16 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซม

ประปา เดือน เม.ย. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายปิยะวัฒน์  ศรีพลัง 

8,000 
นายปิยะวัฒน์  ศรีพลัง 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ093/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
17 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 8 

หมู่ 2 หมู่ 6 เดือน เม.ย. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พรรษา 

8,000 
นายอุทัย  พรรษา 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ094/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
18 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 3 

หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 10 เดือน เม.ย. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสุธรรม  ทิพย์จักขุ 

8,000 
นายสุธรรม  ทิพย์จักขุ 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ095/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
19 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 

ศพด. อบต.โจดม่วง เดือน เม.ย. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางปราสัย  เขตสกุล 

8,000 
นางปราสัย  เขตสกุล 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ096/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
20 จ้างเหมาภารโรง ศพด. อบต.โจดม่วง 

เดือน เม.ย.64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมคิด  นากรณ์ 

8,000 
น.ส. สมคิด  นากรณ์ 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ097/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
21 จ้างเหมาบุคคลจัดการเรียนการสอน 

ศพด. อบต.โจดม่วง เดือน เม.ย.64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย์ 

8,000 
น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย์ 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ098/2564 

ลว.31 มี.ค. 64 
 

  (ลงชื่อ)    ผู้จัดท ารายงาน     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสอบ 
   (นางสาวอมรกานต์  งามตรง)              (นางสุฐิชา  มัธุรัตน์) 
             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 


