
แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  3 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาเครื่องเสียง งานกีฬา อบต.

โจดม่วง ประจ าปี 2563 
12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  ทวีสาร 12,000 นายกิตติ  ทวีสาร 12,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 

079/2563 
4 ก.พ. 63 

2 จ้างเหมาการแสดงกีฬา อบต. 
โจดม่วง ประจ าปี 2563 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางส ารอง  พนารินทร์ 
10,000 

นางส ารอง  พนารินทร์ 
10,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
080/2563 
4 ก.พ. 63 

3 จ้างเหมาวงดรุิยางค์กีฬา อบต. 
โจดม่วง ประจ าปี 2563 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมัคร  มนตรี 5,000 นายสมัคร  มนตรี 5,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 
081/2563 
4 ก.พ. 63 

4 จ้างเหมาปรบัปรุงพื้นที่ ศพด. อบต.
โจดม่วง 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอราวรรณเสาปูน 
14,000 

หจก.เอราวรรณเสาปูน 
14,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
082/2563 
5 ก.พ. 63 

5 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 
โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ฯ 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง นางละมัย  แสงเสดาะ 
80,000 

นางละมัย  แสงเสดาะ 
80,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
083/2563 
20 ก.พ. 63 



6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมู่ 8 
– เขตต าบลคูเมอืง 

350,000 351,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญราษี 
349,000 

หจก.บุญเจริญราษี 349,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 
084/2563 
20 ก.พ. 63 

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมู่ 
10 – หมู่ 3 

150,000 152,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญราษี 
149,000 

หจก.บุญเจริญราษี 
149,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
085/2563 
20 ก.พ. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  2 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
8 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 5 – 

เขตต าบลคูเมือง 
100,000 97,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญราษี 

97,000 
หจก.บุญเจริญราษี 

97,000 
ราคาต่ าสุด จ้าง 

086/2563 
21 ก.พ. 63 

9 โครงการปรับเกรดผิวจราจรพรอ้มลง
หินคลุกบางจุด 5 สาย 

400,000 401,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญราษี 
399,000 

หจก.บุญเจริญราษี 
399,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
087/2563 
21 ก.พ. 63 

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน
มีนาคม 2563 

30,952.32 30,952.32 เฉพาะเจาะจง บริษัมแมรี่ แอนแดรี่ โปรดักส์ 
จ ากัด 30,952.32 

บริษัมแมรี่ แอนแดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 30,952.32 

ราคาต่ าสุด ซื้อ 
023/2563 



25 ก.พ. 63 
11 จัดซื้อน้ าด่ืมประจ าเดอืน มีนาคม 

2563 
1,060 1,060 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มศิลาทพิย์ 1,060 ร้านน้ าดื่มศิลาทพิย์ 1,060 ราคาต่ าสุด ซื้อ 

024/2563 
25 ก.พ. 63 

12 จัดซื้อชุดเครื่องแบบ แพทย์ฉุกเฉิน 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ สปอร์ต 40,000 ร้าน ไอ สปอร์ต 40,000 ราคาต่ าสุด ซื้อ 
025/2563 
25 ก.พ. 63 

13 จ้างเหมาทีมผูป้ฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าเดือนมีนาคม  2563 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  สุภาพ 25,000 นายวิทยา  สุภาพ 25,000 ราคาต่ าสุด จ้าง 
088/2563 
25 ก.พ. 63 

14 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม เดือน
มีนาคม 2563 

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

นางสาวจริาภรณ์  สุระเสียง 
9,500 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
089/2563 
25 ก.พ. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  2 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 



15 
 

จ้างเหมาแมบ่้านท าความสะอาด 
อบต.ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

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

น.ส. พวงพะยอม  พราวศร ี
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
090/2563 
25 ก.พ. 63 

16 จ้างเหมาคนท าสวน อบต. 
ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

8,000 8,000 
 

เฉพาะเจาะจง นายผิน  พรรษา 
8,000 

นายผิน  พรรษา 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
091/2563 
25 ก.พ. 63 

17 จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมลู ของกอง
คลัง ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

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

นางสาวณัฐฎวรรณ  โถทอง 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
092/2563 
25 ก.พ. 63 

18 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 8 
หมู่ 6 หมู่ 2 เดือนมีนาคม 2563 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ นายประภวิษณ์  พัฒพินิจ ราคาต่ าสุด จ้าง 
093/2563 
25 ก.พ. 63 

19 จ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ 5 
หมู่ 4 หมู่ 10เดือนมีนาคม 2563 

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

นายธนะรัตน์  อ านวย 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
094/2563 
25 ก.พ. 63 

20 จ้างเหมาบุคคลจัดการเรียนการสอน 
ศพด.ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

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

น.ส.รัชนีกรณ์  จ าปาทิพย ์
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
095/2563 
25 ก.พ. 63 

21 จ้างเหมาแมบ่้านท าความสะอาด 
ศพด. ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

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

นางปราสัย  เขตสกลุ 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
096/2563 
25 ก.พ. 63 

 

แบบ สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 



องค์การบรหิารส่วนต าบลโจดม่วง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  2 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

 เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
22 

 
จ้างเหมาภารโรง ศพด.  ประจ าเดือน 
มีนาคม 2563 

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

นางสามสมคิด นากรณ์ 
8,000 

ราคาต่ าสุด จ้าง 
097/2563 
25 ก.พ. 63 

 
 
   

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


