
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 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาแมบ่้านท า ศพด.อบต.        

โจดม่วงประจ าเดือนพฤษภาคม 
2563 

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

นางปราสัย  เขตสกลุ 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
128/2563 
1 พ.ค. 63 

2 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ 5 

100,000 99,994.17 เฉพาะเจาะจง ร้านนพรัตน์เพิ่มทรัพย ์
99,000 

ร้านนพรัตน์เพิ่มทรัพย ์
99,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
130/2563 
13 พ.ค. 63 

3 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 สายรอบหมู่บ้านทางทิศ
เหนือ 

200,000 199,552.18 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยนิยม  
199,000 

ร้านไทยนิยม  
199,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
131/2563 
18 พ.ค. 63 

4 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 
6 คุ้มไร่ฝ้าย ถึงทางหลวงชนบท 
4029 

200,000 199,552.18 เฉพาะเจาะจง หจก.เอราวรรณ เสาปูน 
199,000 

หจก.เอราวรรณ เสาปูน 
199,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
132/2563 
18 พ.ค. 63 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 
ส านักงานปลัด 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอเอ คอมพิวเตอร ์
800 

ร้านพีโอเอ คอมพิวเตอร ์
800 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
133/2563 
21 พ.ค. 63 



6 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
กองคลงั 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอเอ คอมพิวเตอร ์
700 

ร้านพีโอเอ คอมพิวเตอร ์
700 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
134/2563 
21 พ.ค. 63 

7 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
กองช่าง 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอเอ คอมพิวเตอร ์
700 

ร้านพีโอเอ คอมพิวเตอร ์
700 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
135/2563 
21 พ.ค. 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 
8 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเล่นเดก็ ศพด.

อบต.โจดม่วง 
15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอราวรรณเสาปูน 

15,000 
หจก.เอราวรรณเสาปูน 

15,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 

136/2563 
22 พ.ค. 63 

9 จัดซื้อวัคซีนและวัสดุอื่น ๆ โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ 

22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.อนันท ์
22,500 

ร้าน อ.อนันท ์
22,500 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
048/2563 
25 พ.ค. 63 

10 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านสามชายดีไซน ์
500 

ร้านสามชายดีไซน ์
500 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
137/2563 



25 พ.ค. 63 
11 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบประปาหมูบ่้าน แบบบาดาล 
ขนาดกลาง หมู่ 3 

654,000 651,753.58 E - bidding หจก.สรุินทร์ไทยสงวน 
600,000 

หจก.สรุินทร์ไทยสงวน 
600,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง
E002/2563 
28 พ.ค. 63 

 
12 จัดซื้อน้ าด่ืมประจ าเดอืน มิถุนายน 

2563 
  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มศิลาทพิย ์ ร้านน้ าดื่มศิลาทพิย ์ ราคาต่ าสุด ซื้อ 

048/2563 
29 พ.ค. 63 

13 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือ
การแพทยท์ราย+น้ ายาพ่นหมอก
ควัน 

44,600 44,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.อนันท ์
44,600 

ร้าน อ.อนันท ์
44,600 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
049/2563 
29 พ.ค. 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 จ้างเหมาทีมผูป้ฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉินประจ าเดือนมิถุนายน  2563 
25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายดิเรก  วิรุณพันธ์ 

 25,000 
นายดิเรก  วิรุณพันธ์ 

25,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 

138/2563 
29 พ.ค. 63 



15 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม เดือน
มิถุนายน 2563 

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

นางสาวจริาภรณ์  สุระเสียง 
9,500 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
139/2563 
29 พ.ค. 63 

16 จ้างเหมาแมบ่้านท าความสะอาด 
อบต.ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

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

น.ส. พวงพะยอม  พราวศร ี
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
140/2563 
29 พ.ค. 63 

17 จ้างเหมาคนท าสวน อบต. 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

8,000 8,000 
 

เฉพาะเจาะจง นายผิน  พรรษา 
8,000 

นายผิน  พรรษา 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
141/2563 
29 พ.ค. 63 

18 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 8 
หมู่ 6 หมู่ 2 เดือนพฤษภาคม 
2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ ราคาต่ าสุด จ้าง 
142/2563 
29 พ.ค. 63 

19 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 
143/2563 
29 พ.ค. 63 

20 จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมลู ของกอง
คลัง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

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

นางสาวณัฐฎวรรณ  โถทอง 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
144/2563 
29 พ.ค. 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 
21 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัตงิานด้านธุรการ

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 

145/2563 
29 พ.ค. 63 

21 จ้างเหมาแมบ่้านท าอาหาร สง่อาหาร 
ศพด. ประจ าเดือน มิ.ย. 63 

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

นางปราสัย  เขตสกลุ 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
146/2563 
29 พ.ค. 63 

22 จ้างเหมาภารโรง ศพด.  ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 

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

นางสามสมคิด นากรณ์ 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
147/2563 
29 พ.ค. 63 

 
 
   

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


