
แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  3 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีรบั

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 
10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายกวิน  อาจศรี 10,000 นายกวิน  อาจศรี 10,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 

055/2563 
3 ม.ค. 63 

2 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชายดีไซน์ 1,200 ร้านสามชายดีไซน์ 1,200 ราคาต่ าสุด จ้าง 
056/2563 
3 ม.ค. 63 

3 จ้างเหมาเวทีพรอ้มเครื่องเสียง 
โครงการวันเด็ก ปี 2563 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ ชูศรีพัฒน ์
10,000 

นายนพรัตน์ ชูศรีพัฒน ์
10,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
057/2563 
6 ม.ค. 63 

4 จ้างเหมาจัดสถานทีพ่ร้อมเตรียมพิธี
เปิดโครงการวันเด็ก ปี 2563 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายกวิน  อาจศรี 5,000 นายกวิน  อาจศรี 5,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 
058/2563 
6 ม.ค. 63 

5 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล โครงการ
วันเด็ก ปี 2563 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชายดีไซน์ 4,950 ร้านสามชายดีไซน์ 4,950 ราคาต่ าสุด จ้าง 
059/2563 
6 ม.ค. 63 



6 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กอง
การศึกษาฯ 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี โอ เอ คอมพิวเตอร ์
700 

ร้าน พี โอ เอ คอมพิวเตอร ์
700 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
060/2563 
13 ม.ค. 63 

7 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายใน สนง. 
อบต.โจดม่วง 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. รจนา  สาสังข์ 6,000 น.ส. รจนา  สาสังข์ 6,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 
061/2563 
16 ม.ค. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2562 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  3 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
8 จ้างเหมาปรบัปรุงตลาดชุมชนต าบล

โจดม่วง  
52,000 52,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอราวรรณเสาปูน 

51,000 
หจก.เอราวรรณเสาปูน 

51,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 

062/2563 
17 ม.ค. 63 

9 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์  9,322.38 9,322.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า (1993)ฯ 
9,322.38 

บริษัท โตโยต้า (1993)ฯ 
9,322.38 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
063/2563 
21 ม.ค. 63 

10 จัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา 
ศพด. อบต.โจดม่วง 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเสมา สปอร์ต 7,200 ร้านเสมา สปอร์ต 7,200 ราคาต่ าสุด ซื้อ 
020/2563 



28 ม.ค. 63 
11 จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขัน

กีฬา ศพด.อบต.โจดม่วง 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  ทวีสาร 4,000 นายกิตติ  ทวีสาร 4,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 

064/2563 
28 ม.ค. 63 

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล โครงการ
แข่งขันกีฬา ศพด. อบต.โจดม่วง 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชายดีไซน์ 2,400 ร้านสามชายดีไซน์ 2,400 ราคาต่ าสุด จ้าง 
065/2563 
28 ม.ค. 63 

13 จ้างเหมาวงดรุิยางค์โครงการแข่งขัน
กีฬา ศพด.อบต.โจดม่วง 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสมัคร  มนตรี 3,000 นายสมัคร  มนตรี 3,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 
066/2563 
28 ม.ค. 63 

14 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ 
โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.โจดม่วง 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นายกวิน  อาจศรี 3,600 นายกวิน  อาจศรี 3,600 ราคาต่ าสุด จ้าง 
067/2563 
28 ม.ค. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2562 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  3 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 



15 
 

จ้างเหมาบ ารงุรักษาและซ่อมแซม 
รถยนต ์

20,800 20,800 เฉพาะเจาะจง อู่รุ่งเจริญและร้านรุ่งเจริญ
อะไหล่ยนต์ 20,800 

 ราคาต่ าสุด จ้าง 
068/2563 
29 ม.ค. 63 

16 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

28,004.48 28,004.48 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมรี่แอน แดรี่โปรดักส์ 
จ ากัด 28,004.48 

บริษัทแมรี่แอน แดรี่โปร
ดักส์ จ ากัด 28,004.48 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
021/2563 
31 ม.ค. 63 

17 จัดซื้อน้ าด่ืมประจ าเดอืน กุมภาพันธ์
2563 

910 910 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มศิลาทพิย์ 910 ร้านน้ าดื่มศิลาทพิย์ 910 ราคาต่ าสุด ซื้อ 
022/2563 
31 ม.ค. 63 

18 จ้างเหมาทีมผูป้ฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าเดือนมกราคม 2563 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  สุภาพ 25,000 นายวิทยา  สุภาพ 25,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 
069/2563 
31 ม.ค. 63 

19 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม เดือน
มกราคม 2563 

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริาภรณ์  สุระเสียง 
9,500 

นางสาวจริาภรณ์  สุระเสียง 
9,500 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
070/2563 
31 ม.ค. 63 

20 จ้างเหมาแมบ่้านท าความสะอาด 
อบต.ประจ าเดือนมกราคม 2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. พวงพะยอม  พราวศร ี
8,000 

น.ส. พวงพะยอม  พราวศร ี
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
071/2563 
31 ม.ค. 63 

21 จ้างเหมาคนท าสวน อบต. 
ประจ าเดือนมกราคม 2563 

8,000 8,000 
 

เฉพาะเจาะจง นายผิน  พรรษา 
8,000 

นายผิน  พรรษา 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
072/2563 
31 ม.ค. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2562 



องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  3 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
22 

 
จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมลู ของกอง
คลัง ประจ าเดือนมกราคม 2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฎวรรณ  โถทอง 
8,000 

นางสาวณัฐฎวรรณ  โถทอง 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
073/2563 
31 ม.ค. 63 

23 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 8 
หมู่ 6 หมู่ 2 เดือนมกราคม 2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ ราคาต่ าสุด จ้าง 
074/2563 
31 ม.ค. 63 

24 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 5 
หมู่ 4 หมู่ 10เดือนมกราคม 2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายธนะรัตน์  อ านวย 
8,000 

นายธนะรัตน์  อ านวย 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
075/2563 
31 ม.ค. 63 

25 จ้างเหมาบุคคลจัดการเรียนการสอน 
ศพด.ประจ าเดือนมกราคม 2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย ์
8,000 

น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย ์
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
076/2563 
31 ม.ค. 63 

26 จ้างเหมาแมบ่้านท าความสะอาด 
ศพด. ประจ าเดือนมกราคม 2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางปราสัย  เขตสกลุ 
8,000 

นางปราสัย  เขตสกลุ 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
077/2563 
31 ม.ค. 63 

27 จ้างเหมาภารโรง ศพด.  ประจ าเดือน 
มกราคม 2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสามสมคิด นากรณ์ 
8,000 

นางสามสมคิด นากรณ์ 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
078/2563 
31 ม.ค. 63 

   



   (ลงช่ือ)    ผู้จัดท ารายงาน     (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจสอบ 
   (นางสาวอมรกานต์  งามตรง)              (นางสุฐิชา  มัธุรัตน์) 
             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสด ุ             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 


