
แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  1 เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ ามันโครงการพ่นหมอก

ควันก าจัดยุงลาย 
30,150 30,150 เฉพาะเจาะจง ร้านมาลเิจริญพาณิชย์ 

30,150 
ร้านมาลเิจริญพาณิชย์ 

30,150 
ราคาต่ าสุด ซื้อ 

050/2563 
5 มิ.ย. 63 

2 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลาย 

1,575 1,575 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชายดีไซน ์
1,575 

ร้านสามชายดีไซน ์
1,575 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
148/2563 
5 มิ.ย. 63 

3 จัดซื้อนม ยู เอช ท ี 48,968.84 48,968.84 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมรี่ แอนแดรี ่
โปรดักส์ จ ากัด 
48,968.84 

บริษัทแมรี่ แอนแดรี ่
โปรดักส์ จ ากัด 48,968.84 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
051/2563 
9 มิ.ย. 63 

4 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ าฝน ศพด. 
อบต.โจดม่วง  

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญโลหะ 
45,000 

ร้านเจริญโลหะ 
45,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
149/2563 
9 มิ.ย. 63 

5 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 สาย
ไปสี่แยกทางหลวงท้องถ่ิน 

131,000 133,481.02 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญโลหะ 
130,000 

ร้านเจริญโลหะ 
130,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
150/2563 
10 มิ.ย. 63 



6 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 สาย
ไปวัดบ้านจิกสังข์ทอง 

104,000 106,013.78 เฉพาะเจาะจง หจก.เอราวรรณเสาปูน 
103,000 

หจก.เอราวรรณเสาปูน 
103,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
151/2563 
10 มิ.ย. 63 

7 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สาย
ไปคุ้มโนนสงู 

200,000 203,336.24 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิยม 
199,000 

ร้านไทยนิยม 
199,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
152/2563 
18 มิ.ย. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  1 เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2563 

 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ก.ค. 

63 
28,557.20 28,557.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทแมรี่ แอนแดรี่ โปรดักส์ 

จ ากัด 28,557.20 
บริษัทแมรี่ แอนแดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 28,557.20 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
052/2563 
30 มิ.ย. 63 

9 จ้างเหมาทีมผูป้ฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าเดือนกรกฎาคม  
2563 

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

นายดิเรก  วิรุณพันธ์ 
25,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
153/2563 
30 มิ.ย. 63 



10 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม เดือน
กรกฎาคม 2563 

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

นางสาวจริาภรณ์  สุระเสียง 
9,500 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
154/2563 
30 มิ.ย. 63 

11 จ้างเหมาแมบ่้านท าความสะอาด 
อบต.ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

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

น.ส. พวงพะยอม  พราวศร ี
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
155/2563 
30 มิ.ย. 63 

12 จ้างเหมาคนท าสวน อบต. 
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2563 

8,000 8,000 
 

เฉพาะเจาะจง นายผิน  พรรษา 
8,000 

นายผิน  พรรษา 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
156/2563 
30 มิ.ย. 63 

13 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 8 
หมู่ 6 หมู่ 2 เดือนกรกฎาคม 
2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ ราคาต่ าสุด จ้าง 
157/2563 
30 มิ.ย. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  1 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 



14 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 5 
หมู่ 4 หมู่ 10เดือนกรกฎาคม 
2563 

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

นายธนะรัตน์  อ านวย 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
158/2563 
30 มิ.ย. 63 

15 จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมลู ของกอง
คลัง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

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

นางสาวณัฐฎวรรณ  โถทอง 
 

8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
159/2563 
30 มิ.ย. 63 

16 จ้างเหมาบุคคลจัดการเรียนการสอน
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

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

น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย ์
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
160/2563 
30 มิ.ย. 63 

17 จ้างเหมาภารโรง ศพด.  ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 

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

นางสามสมคิด นากรณ์ 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
161/2563 
30 มิ.ย. 63 

18 จ้างเหมาแมบ่้านท าความสะอาด ท า
การหาร ศพด.ประจ าเดือน 
กรกฎาคม63 

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

นางปราสัย  เขตสกลุ 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
162/2563 
30 มิ.ย. 63 

   
   (ลงช่ือ)    ผู้จัดท ารายงาน     (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจสอบ 

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


