
แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  1 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน หมึกเครื่องถ่าย

เอกสาร ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ 
8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง ร้านทรพัย์เจรญิ ก๊อปปี้  

เซ็นเตอร์ 8,400 
ร้านทรพัย์เจรญิ ก๊อปปี้  

เซ็นเตอร์ 8,400 
ราคาต่ าสุด ซื้อ 

033/2563 
3 เม.ย. 63 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 
กองการศึกษาฯ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี โอ เอ คอมพิวเตอร ์
1,000 

ร้าน พี โอ เอ คอมพิวเตอร ์
1,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
112/2563 
8 เม.ย. 63 

3 จัดซื้อวัสดปุระปา ทรายกรอง 
 หินกรอง 

21,250 21,250 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิยม 
21,250 

ร้านไทยนิยม 
21,250 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
034/2563 
13 เม.ย. 63 

4 จ้างเหมาต่อเติมพ่วงข้าง
รถจักรยานยนต์ 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสมควร  ค าปุย 
4,000 

นายสมควร  ค าปุย 
4,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
113/2563 
13 เม.ย. 63 

5 จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. 
อบต.โจดม่วง 

5,300 5,300 เฉพาะเจาะจง นางปราสัย  เขตสกลุ 
5,300 

นางปราสัย  เขตสกลุ 
5,300 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
114/2563 
13 เม.ย. 63 



6 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กอง
การศึกษาฯ 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี โอ เอ คอมพิวเตอร ์
1,200 

ร้าน พี โอ เอ คอมพิวเตอร ์
1,200 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
115/2563 
22 เม.ย. 63 

7 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 
กองการศึกษาฯ 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี โอ เอ คอมพิวเตอร ์
700 

ร้าน พี โอ เอ คอมพิวเตอร ์
700 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
116/2563 
22 เม.ย. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  1  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองคลงั 

 
23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 

23,000 
หจก.ไพศาลวิทยา 

23,000 
ราคาต่ าสุด ซื้อ 

035/2563 
23 เม.ย. 63 

9 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองช่าง 10,757 10,757 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
10,757 

หจก.ไพศาลวิทยา 
10,757 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
036/2563 
23 เม.ย. 63 

10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองการศึกษาฯ 
 

8,215 8,215 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
8,215 

หจก.ไพศาลวิทยา 
8,215 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
037/2563 



23 เม.ย. 63 
11 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน กองสวัสดิการ

สังคม 
11,573 11,573 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 

11,573 
หจก.ไพศาลวิทยา 

11,573 
ราคาต่ าสุด ซื้อ 

038/2563 
23 เม.ย. 63 

12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมฯ 

8,430 8,430 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
8,430 

หจก.ไพศาลวิทยา 
8,430 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
039/2563 
23 เม.ย. 63 

13 จัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว 
ส านักงานปลัด 

6,740 6,740 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
6,740 

หจก.ไพศาลวิทยา 
6,740 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
040/2563 
23 เม.ย. 63 

14 วัสดุการเกษตร ส านักงานปลัด 4,150 4,150 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
4,150 

หจก.ไพศาลวิทยา 
4,150 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
041/2563 
23 เม.ย. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  1 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 



15 
 

จัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว กอง
การศึกษาฯ 

3,942 3,942 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
3,942 

หจก.ไพศาลวิทยา 
3,942 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
042/2563 
23 เม.ย. 63 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
การศึกษาฯ 

2,990 2,990 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอเอ คอมพิวเตอร ์
2,990 

ร้านพีโอเอ คอมพิวเตอร ์
2,990 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
043/2563 
23 เม.ย. 63 

17 จัดซื้อวัสดปุระปา สารสม้ ปูนขาว 
คลอรีน 

45,500 45,500 เฉพาะเจาะจง ร้านจิ่วไต่ฮวด 
45,500 

ร้านจิ่วไต่ฮวด 
45,500 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
044/2563 
23 เม.ย. 63 

18 จ้างเหมาโครงการจัดท าภาษีที่ดิน
และสิง่ปลูกสร้าง 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญคอม 
100,000 

ร้านกิจเจริญคอม 
100,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
117/2563 
29 เม.ย. 63 

19 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทรพัย์เจรญิก๊อปปี ้
เซ็นเตอร ์15,000 

ร้านทรพัย์เจรญิก๊อปปี ้
เซ็นเตอร ์15,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
118/2563 
29 เม.ย. 63 

20 จัดซื้อน้ าด่ืม เดอืน เม.ย. 2563 1,060 1,060 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มศิลาทพิย ์
1,060 

ร้านน้ าดื่มศิลาทพิย ์
1,060 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
032/2563 
31 มี.ค. 63 

21 จ้างเหมาทีมผูป้ฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าเดือนพฤษภาคม 
2563 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก  วิรุณพันธ์ 
 25,000 

นายดิเรก  วิรุณพันธ์ 
25,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
119/2563 
30 เม.ย. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 



องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  1 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
22 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้าน

ธุรการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม เดือน
พฤษภาคม 2563 

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

นางสาวจริาภรณ์  สุระเสียง 
9,500 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
120/2563 
30 เม.ย. 63 

23 จ้างเหมาแมบ่้านท าความสะอาด 
อบต.ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

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

น.ส. พวงพะยอม  พราวศร ี
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
121/2563 
30 เม.ย. 63 

24 จ้างเหมาคนท าสวน อบต. 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

8,000 8,000 
 

เฉพาะเจาะจง นายผิน  พรรษา 
8,000 

นายผิน  พรรษา 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
122/2563 
30 เม.ย. 63 

25 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัตงิานด้านธุรการ 
ศพด.ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

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

น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย ์
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
125/2563 
30 เม.ย. 63 

26 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 8 
หมู่ 6 หมู่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ ราคาต่ าสุด จ้าง 
123/2563 
30 เม.ย. 63 

27 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 5 
หมู่ 4 หมู่ 10เดือนพฤษภาคม 
2563 

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

นายธนะรัตน์  อ านวย 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
124/2563 
30 เม.ย. 63 



28 จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมลู ของกอง
คลัง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

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

นางสาวณัฐฎวรรณ  โถทอง 
 

8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
126/2563 
30 เม.ย. 63 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  1 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
29 จ้างเหมาภารโรง ศพด.  

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสามสมคิด นากรณ์ 

8,000 
นางสามสมคิด นากรณ์ 

8,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 

127/2563 
30 เม.ย. 63 

30 จ้างเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ้งถ่ิน 
ศก.ถ. 56-002  สายแยกทาง
หลวงชนบท ศก 4029 ถึงเขต
ต าบลคูเมือง 

4,688,000 4,690,581.22 E - bidding หจก. ท่าทรายรุ่งอรุณ 
4,430,000 

หจก. ท่าทรายรุ่งอรุณ 
4,430,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง
E001/2563 
30 เม.ย. 63 

 
 
   

   (ลงช่ือ)    ผู้จัดท ารายงาน     (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจสอบ 
   (นางสาวอมรกานต์  งามตรง)              (นางสุฐิชา  มัธุรัตน์) 



             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสด ุ             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 


