
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่   2  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ต.ค. 63 28,557.20 28,557.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่โปร

ดักส ์จ ากัด 28,557.20 
บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่โปรดักส์ 

จ ากัด 28,557.20 
ราคาต่ าสุด ซื้อ 001/64 

ลว.1 ต.ค. 63 
2 จัดซื้อน้ าดื่ม เดือน ต.ค. 63 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มศิลาทิพย์ 1,080 ร้านน้ าดื่มศิลาทิพย์ 1,080 ราคาต่ าสุด ซื้อ 002/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
3 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือน ต.ค. 63 
25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก วิรุณพันธ์ 

25,000 
นายดิเรก วิรุณพันธ์ 

25,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 001/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
4 จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 

อบต. เดือน ต.ค. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พวงพะยอม พราวศรี 

8,000 
น.ส.พวงพะยอม พราวศรี 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 002/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
5 จ้างเหมาคนท าสวน อบต. เดือน 

ต.ค. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายผิน  พรรษา 

8,000 
นายผิน  พรรษา 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 003/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
6 จ้างเหมาบุคคลบนทึกข้อมูล e-laas 

กองคลัง เดือน ต.ค. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์  บวัส่อง 

8,000 
น.ส.จิราภรณ์  บวัส่อง 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 004/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
7 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซม

ประปา เดือน ต.ค. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายปิยะวัฒน์  ศรีพลัง 

8,000 
นายปิยะวัฒน์  ศรีพลัง 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 005/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  2 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
8 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 8 

หมู่ 2 หมู่ 6 เดือน ต.ค. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พรรษา 

8,000 
นายอุทัย  พรรษา 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 006/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
9 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 3 

หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 10 เดือน ต.ค. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายธนะรัตน์  อ านวย 

8,000 
นายธนะรัตน์  อ านวย 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 007/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
10 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 

ศพด. อบต.โจดม่วง เดือน ต.ค. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางปราสัย  เขตสกุล 

8,000 
นางปราสัย  เขตสกุล 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 008/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
11 จ้างเหมาภารโรง ศพด. อบต.โจดม่วง 

เดือน ต.ค. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมคิด  นากรณ์ 

8,000 
น.ส. สมคิด  นากรณ์ 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 009/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
12 จ้างเหมาบุคคลจัดการเรียนการสอน 

ศพด. อบต.โจดม่วง เดือน ต.ค. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย์ 

8,000 
น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย์ 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 010/64 

ลว. 1 ต.ค. 64 
13 จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหน้า และ

ด้าน หลังอาคารส านักงาน อบต.        
โจดม่วง 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนพรัตน์เพิ่มทรัพย์ 
18,000 

ร้านนพรัตน์เพิ่มทรัพย์ 
18,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 011/64 
ลว.15 ต.ค. 64 

14 จัดซื้อวัสดุประปา สารส้ม คลอรีนผง 40,500 40,500 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิยม 
40,500 

ร้านไทยนิยม 
40,500 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 003/64 
ลว.21 ต.ค. 63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  2 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

ข้อบัญญัติ ปี 64 
2,289 2,289 เฉพาะเจาะจง ร้านนพรัตน์การพิมพ์ 

2,289 
ร้านนพรัตน์การพิมพ์ 

2,289 
ราคาต่ าสุด จ้าง 012/64 

ลว.21 ต.ค. 63 
16 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง

โครงการลอยกระทง ปี 63 
20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  บุญยัง 

20,000 
นายทองสุข  บุญยัง 

20,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 013/64 

ลว. 27 ต.ค. 63 
17 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการลอย

กระทง ปี 63 
15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  ทวีสาร 

15,000 
นายกิตติ  ทวีสาร 

15,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 014/64 

ลว. 27 ต.ค. 63 
18 จัดซื้ออาหารเสริม นม เดือน พ.ย. 

63 
14,278.60 14,278.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่โปร

ดักส์ จ ากัด 14,278.60 
บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่โปรดักส ์

จ ากัด 14,278.60 
ราคาต่ าสุด ซื้อ 006/64 

ลว. 30 ต.ค. 63 
19 จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือน พ.ย. 63    ร้านน้ าดื่มศิลาทิพย์ ร้านน้ าดื่มศิลาทิพย์ ราคาต่ าสุด ซื้อ 007/64 

ลว. 30 ต.ค. 63 
20 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือน พ.ย. 63 
25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก วิรุณพันธ์ 

25,000 
นายดิเรก วิรุณพันธ์ 

25,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 015/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
21 จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 

อบต. เดือน พ.ย. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พวงพะยอม พราวศรี 

8,000 
น.ส.พวงพะยอม พราวศรี 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 016/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  1 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
22 จ้างเหมาคนท าสวน อบต. เดือน 

พ.ย. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายผิน  พรรษา 

8,000 
นายผิน  พรรษา 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 017/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
23 จ้างเหมาบุคคลบนทึกข้อมูล e-laas 

กองคลัง เดือน พ.ย. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์  บวัส่อง 

8,000 
น.ส.จิราภรณ์  บวัส่อง 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 018/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
24 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซม

ประปา เดือน พ.ย. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายปิยะวัฒน์  ศรีพลัง 

8,000 
นายปิยะวัฒน์  ศรีพลัง 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 019/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
25 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 8 

หมู่ 2 หมู่ 6 เดือน พ.ย. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พรรษา 

8,000 
นายอุทัย  พรรษา 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 020/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
26 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 3 

หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 10 เดือน พ.ย. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายธนะรัตน์  อ านวย 

8,000 
นายธนะรัตน์  อ านวย 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 021/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
27 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 

ศพด. อบต.โจดม่วง เดือน พ.ย. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางปราสัย  เขตสกุล 

8,000 
นางปราสัย  เขตสกุล 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 022/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
28 จ้างเหมาภารโรง ศพด. อบต.โจดม่วง 

เดือน พ.ย. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมคิด  นากรณ์ 

8,000 
น.ส. สมคิด  นากรณ ์

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 023/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  2 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
15 จ้างเหมาบุคคลจัดการเรียนการสอน 

ศพด. อบต.โจดม่วง เดือน พ.ย. 63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย์ 

8,000 
น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย์ 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 024/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
16 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเดือนพ.ย.63 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายนฤนาจ  สีหบุตร 

8,000 
นายนฤนาจ  สีหบุตร 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 025/64 

ลว. 30 ต.ค. 64 
 
 
  (ลงชื่อ)    ผู้จัดท ารายงาน     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสอบ 

   (นางสาวอมรกานต์  งามตรง)              (นางสุฐิชา  มัธุรัตน์) 
             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 


