
แบบ สขร.1 

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

วันที่   3  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์ภาษี 
900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชายดีไซน์ 

900 
ร้านสามชายดีไซน์ 

900 
ราคาต่ าสุด จ054/2564 

ลว.14 ม.ค. 64 
2 จ้างเหมาท าตรายางหมึกในตัว 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง ร้านเติมทรัพย์โอเคการ

พิมพ์ 1,150 
ร้านเติมทรัพย์โอเคการพิมพ์ 

1,150 
ราคาต่ าสุด จ055/2564 

ลว.14 ม.ค. 64 
3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าแบบ

ล้อจักรยาน 
300 300 เฉพาะเจาะจง นายนิตย์  พิลาทอน 

300 
นายนิตย์  พิลาทอน 

300 
ราคาต่ าสุด จ056/2564 

ลว.20 ม.ค. 64 
4 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักยานยนต์ 120 120 เฉพาะเจาะจง นายนิตย์  พิลาทอน 

120 
นายนิตย์  พิลาทอน 

120 
ราคาต่ าสุด จ057/2564 

ลว.20 ม.ค. 64 
5 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กองช่าง 
1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีโอเอ คอมพิวเตอร์ 

1,200 
ร้าน พีโอเอ คอมพิวเตอร์ 

1,200 
ราคาต่ าสุด จ058/2564 

ลว.20 ม.ค. 64 
6 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ 
3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีโอเอ คอมพิวเตอร์ 

1,200 
ร้าน พีโอเอ คอมพิวเตอร์ 

1,200 
ราคาต่ าสุด จ059/2564 

ลว.20 ม.ค. 64 
7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 3,284 3,284 เฉพาะเจาะจง ร้านเอราวรรณ เสาปูน 

3,284 
ร้านเอราวรรณ เสาปูน 

3,284 
ราคาต่ าสุด ซ0015/2564 

ลว.26 ม.ค. 64 
 

 



แบบ สขร.1 

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

วันที่   3  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
8 จัดซื้อวัสดุประปา  กองช่าง 71,483 71,483 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิยม 

71,483 
ร้านไทยนิยม 

71,483 
ราคาต่ าสุด ซ0016/2564 

ลว.26 ม.ค. 64 
9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 

2/2563 เดือน ก.พ.  64 
25,819.92 25,819.92 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่โปร

ดักส์ จ ากัด 25,819.92 
บริษัทแมรี่ แอนด์แดรี่โปรดักส ์

จ ากัด 25,819.92 
ราคาต่ าสุด ซ0017/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
10 จัดซื้อน้ าดื่มประจ าเดือน ก.พ. 64 1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มศิลาทิพย์ 

1,050 
ร้านน้ าดื่มศิลาทิพย์ 

1,050 
ราคาต่ าสุด ซ0018/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
11 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือน ก.พ. 64 
25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก วิรุณพันธ์ 

25,000 
นายดิเรก วิรุณพันธ์ 

25,000 
ราคาต่ าสุด จ060/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
12 จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 

อบต. เดือน ก.พ. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พวงพะยอม พราวศรี 

8,000 
น.ส.พวงพะยอม พราวศรี 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ061/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
13 จ้างเหมาคนท าสวน อบต. เดือน 

ก.พ. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายผิน  พรรษา 

8,000 
นายผิน  พรรษา 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ062/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
14 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเดือนก.พ.64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายนฤนาจ  สีหบุตร 

8,000 
นายนฤนาจ  สีหบุตร 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ063/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
15 จ้างเหมาบุคคลบนทึกข้อมูล e-laas 

กองคลัง เดือน ก.พ. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์  บวัส่อง 

8,000 
น.ส.จิราภรณ์  บวัส่อง 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ064/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 



 

 

 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
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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 ก.พ. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายปิยะวัฒน์  ศรีพลัง 

8,000 
นายปิยะวัฒน์  ศรีพลัง 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ065/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
17 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 8 

หมู่ 2 หมู่ 6 เดือน ก.พ. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  พรรษา 

8,000 
นายอุทัย  พรรษา 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ066/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
18 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 3 

หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 10 เดือน ก.พ. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายธนะรัตน์  อ านวย 

8,000 
นายธนะรัตน์  อ านวย 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ067/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
19 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 

ศพด. อบต.โจดม่วง เดือน ก.พ. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางปราสัย  เขตสกุล 

8,000 
นางปราสัย  เขตสกุล 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ068/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
20 จ้างเหมาภารโรง ศพด. อบต.โจดม่วง 

เดือน ก.พ. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมคิด  นากรณ์ 

8,000 
น.ส. สมคิด  นากรณ์ 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ069/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 
21 จ้างเหมาบุคคลจัดการเรียนการสอน 

ศพด. อบต.โจดม่วง เดือน ก.พ. 64 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย์ 

8,000 
น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย์ 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ070/2564 

ลว.29 ม.ค. 64 



แบบ สขร.1 

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

วันที่   3  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2564 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
22 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.56-002 
สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 
– เขตต าบลคูเมือง 

1,628,000 1,759,916.31 e-bidding หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพร
ก่อสร้าง 

1,299,000 

หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพร
ก่อสร้าง 

1,299,000 

ราคาต่ าสุด จE001/2564 
ลว.28 ม.ค. 64 

23 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.56-003 
สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029- 
แยกทางหลวงชนบท ศก.4034 ช่วง 
กม. 0+000 ถึง 0 + 800 จ านวน 2 
ช่วง 

1,122,000 1,211,878 e-bidding หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพร
ก่อสร้าง 
919,000 

หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพร
ก่อสร้าง 
919,000 

ราคาต่ าสุด จ E002/2564 
ลว.28 ม.ค. 64 

 
  (ลงชื่อ)    ผู้จัดท ารายงาน     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสอบ 

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


