
                                                                           สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือน  มกราคม  2565                                                  แบบ สขร.1

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวดัศรีสะเกษ

ล ำดบัท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ี / วนัท่ี

ซ้ือ/จำ้ง และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จำ้ง ของสญัญำซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำพนกังำนธุรกำร 10,000         10,000           เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำภรณ์ สุระเสียง นำงสำวจิรำภรณ์ สุระเสียง มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 72/2565 ลว.1มค.65

2 จำ้งงำนผูดู้แลสวน 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยแถว  เสเร นำยแถว  เสเร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 73/2565 ลว.1มค.65

3 จำ้งท ำควำมสะอำดศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำงล ำใย  กำยแกว้ นำงล ำใย  กำยแกว้ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 74/2565 ลว.1มค.65

4 จำ้งพนกังำนจำ้ทัว่ไป(กองช่ำง) 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยปิยะวฒิั พรหมทำ นำยปิยะวฒิั พรหมทำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 75/2565 ลว.1มค.65

5 จำ้งพนกังำนจำ้ทัว่ไป(กองช่ำง) 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยสหรัฐ สงัวงั นำยสหรัฐ สงัวงั มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 76/2565 ลว.1มค.65

6 จำ้งผูดู้แลกำรผลิตน ้ำประปำ 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย  อบเชย นำยอ ำนวย  อบเชย มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 77/2565 ลว.1มค.65

7 จำ้งเหมำยำมประจ ำส ำนกังำน 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ เพช็รักษำ นำยสมเกียรติ เพช็รักษำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 78/2565 ลว.1มค.65

8 จำ้งเหมำยำมประจ ำสถำนีสูบน ้ำ 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  สิงห์ลี นำยอุดร  สิงห์ลี มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 79/2565 ลว.1มค.65

9 ซ้ือน ้ำมนั  4,800           4,800             เฉพำะเจำะจง หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 80/2565 ลว.1มค.65

10 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,500           3,500             เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวีเซ็นเตอร์ก๊อปป้ีแอนด์ซพัพลำยหจก.ไพศำลวีเซ็นเตอร์ก๊อปป้ีแอนด์ซพัพลำยมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 81/2565 ลว.1มค.65

11 ซ้ือน ้ำด่ืม (อบต./ศพด.) 1,490           1,490             เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมลูกแพร น ้ำด่ืมลูกแพร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 83/2565 ลว.1มค.65

12 จำ้งเหมำรถรับ-ส่งนกัเรียนศูนยฯ์ 9,800           9,800             เฉพำะเจำะจง นำงสำวเทียมใจ พรหมทำ นำงสำวเทียมใจ พรหมทำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 84/2565 ลว.1มค.65

13 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 39,874.80    39,874.80      เฉพำะเจำะจง บ.แมร่ีแอนด์ บ.แมร่ีแอนด์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 85/2565 ลว.1มค.65

(ลงช่ือ)                                                                 ผูจ้ดัท  ำ                                                                                              (ลงช่ือ)                                                                      ผูต้รวจสอบ

             (                                                              )        (                                                                 )                                                            



                                                                           สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือน  มกราคม  2565                                                         แบบ สขร.1

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวดัศรีสะเกษ

ล ำดบัท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ี / วนัท่ี

ซ้ือ/จำ้ง และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จำ้ง ของสญัญำซ้ือหรือจำ้ง

14 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศูนยฯ์ 6,974.80      6,974.80         เฉพำะเจำะจง  บ.แมร่ีแอนด ์  บ.แมร่ีแอนด ์  มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 86/2565 ลว.1มค.65

15 ซ้ือวสัดุคอมฯ (กองคลงั) 7,200           7,200             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 87/2565 ลว.10มค.65

16 จำ้งเหมำซ่อมแซมโน๊ตบุค๊ 550              550               เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 89/2565 ลว.10มค.65

17 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร 575              575               เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำลำดกอ๊ปป้ี ร้ำนศิลำลำดกอ๊ปป้ี มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 90/2565 ลว.10มค.65

18 ซ้ือวสัดุคอมฯ (ส ำนกัปลดั) 780              780               เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 91/2565 ลว.10มค.65

19 จำ้งเหมำซ่อมแซมประปำ ม.9 17,020         17,020           เฉพำะเจำะจง นำยอมัรินทร์ ไพรวลัย์ นำยอมัรินทร์ ไพรวลัย์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 92/2565 ลว.14มค.65

20 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมฯ(กองคลงั) 1,100           1,100             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 93/2565 ลว.14มค.65

21 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 7,200           7,200             เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวีเซ็นเตอร์ก๊อปป้ีแอนดซ์พัพลำยหจก.ไพศำลวีเซ็นเตอร์ก๊อปป้ีแอนดซ์พัพลำยมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 94/2565 ลว.24มค.65

22 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมฯ(ส ำนกัปลดั) 3,350           3,350             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 95/2565 ลว.24มค.65

23 ซ้ือวสัดุคอมฯ (ส ำนกัปลดั) 15,585         15,585           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 96/2565 ลว.24มค.65

(ลงช่ือ)                                                                 ผูจ้ดัท  ำ                                                                                              (ลงช่ือ)                                                                      ผูต้รวจสอบ

             (                                                              )        (                                                                 )                                                            



                                                                           สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือน  กุมภาพันธ์  2565                                                         แบบ สขร.1

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวดัศรีสะเกษ

ล ำดบัท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ี / วนัท่ี

ซ้ือ/จำ้ง และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จำ้ง ของสญัญำซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำพนกังำนธุรกำร 10,000         10,000           เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำภรณ์ สุระเสียง นำงสำวจิรำภรณ์ สุระเสียง มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 98/2565 ลว.1 กพ.65

2 จำ้งงำนผูดู้แลสวน 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยแถว  เสเร นำยแถว  เสเร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 99/2565 ลว.1 กพ.65

3 จำ้งท ำควำมสะอำดศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำงล ำใย  กำยแกว้ นำงล ำใย  กำยแกว้ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 100/2565 ลว.1 กพ.65

4 จำ้งพนกังำนจำ้ทัว่ไป(กองช่ำง) 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยปิยะวฒิั พรหมทำ นำยปิยะวฒิั พรหมทำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 101/2565 ลว.1 กพ.65

5 จำ้งพนกังำนจำ้ทัว่ไป(กองช่ำง) 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยสหรัฐ สงัวงั นำยสหรัฐ สงัวงั มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 102/2565 ลว.1 กพ.65

6 จำ้งผูดู้แลกำรผลิตน ้ำประปำ 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย  อบเชย นำยอ ำนวย  อบเชย มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 103/2565 ลว.1 กพ.65

7 จำ้งเหมำยำมประจ ำส ำนกังำน 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ เพช็รักษำ นำยสมเกียรติ เพช็รักษำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 104/2565 ลว.1 กพ.65

8 จำ้งเหมำยำมประจ ำสถำนีสูบน ้ำ 8,000           8,000             เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  สิงห์ลี นำยอุดร  สิงห์ลี มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 105/2565 ลว.1 กพ.65

9 ซ้ือน ้ำมนั  5,500           5,500             เฉพำะเจำะจง หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม หจก.รำษีทรัพยศิ์ริปิโตรเล่ียม มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 106/2565 ลว.1 กพ.65

10 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,500           3,500             เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวีเซ็นเตอร์ก๊อปป้ีแอนด์ซพัพลำยหจก.ไพศำลวีเซ็นเตอร์ก๊อปป้ีแอนด์ซพัพลำยมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 107/2565 ลว.1 กพ.65

11 ซ้ือน ้ำด่ืม (อบต./ศพด.) 810              810               เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมลูกแพร น ้ำด่ืมลูกแพร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 109/2565 ลว.1 กพ.65

12 จำ้งเหมำรถรับ-ส่งนกัเรียนศูนยฯ์ 12,600         12,600           เฉพำะเจำะจง นำงสำวเทียมใจ พรหมทำ นำงสำวเทียมใจ พรหมทำ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 110/2565 ลว.1 กพ.65

13 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 37,881.06    37,881.06      เฉพำะเจำะจง บ.แมร่ีแอนด์ บ.แมร่ีแอนด์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 111/2565 ลว.1 กพ.65

(ลงช่ือ)                                                                 ผูจ้ดัท  ำ                                                                                              (ลงช่ือ)                                                                      ผูต้รวจสอบ

             (                                                              )        (                                                                 )                                                            



                                                                           สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  เดือน  กุมภาพันธ์  2565                                                         แบบ สขร.1

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวดัศรีสะเกษ

ล ำดบัท่ี งำนท่ีซ้ือหรือจำ้ง วงเงิน รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือ/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ี / วนัท่ี

ซ้ือ/จำ้ง และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จำ้ง ของสญัญำซ้ือหรือจำ้ง

14 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศูนย์ 6,626.06      6,626.06        เฉพำะเจำะจง บ.แมร่ีแอนด์ บ.แมร่ีแอนด์ มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 112/2565 ลว.1 กพ.65

15 ซ้ือน ้ำด่ืม (อ ำเภอ) 400              400               เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืมลูกแพร น ้ำด่ืมลูกแพร มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 108/2565 ลว.1 กพ.65

16 ซ้ือวสัดุคอมฯ 2,300           2,300             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 113/2565 ลว.1 กพ.65

17 ซ้ือวสัดุคอมฯ (กองกำรศึกษำ) 6,840           6,840             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสร้ำนวำเลนไอทีแอนดป์ร้ินเตอร์เซอร์วิสมีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 114/2565 ลว.1 กพ.65

18 จำ้งขดุรำงระบำยน ้ำ 6,000           6,000             เฉพำะเจำะจง นำยนภสินธ์ุ สุภโกสน นำยนภสินธุ์ สุภโกสน มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 115/2565 ลว.1 กพ.65

19 จำ้งขดุกลบบอ่ขยะ 43,600         43,600           เฉพำะเจำะจง หจก.สมชำย รุ่งเรือง หจก.สมชำย รุ่งเรือง มีอำชีพรับจำ้ง/ขำย 116/2565 ลว.1 กพ.65

(ลงช่ือ)                                                                 ผูจ้ดัท  ำ                                                                                               (ลงช่ือ)                                                                      ผูต้รวจสอบ

             (                                                              )        (                                                                 )                                                            










