
แบบ สขร.1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ่ึง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
วันที่  25  มกราคม  2564 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาบริการแม่บา้น ดูแลท าความ

สะอาด ความเรยีบร้อยอาคารส านกังาน
หรือ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์
2564    

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน มัฆวาฬ 
เสนอ 8,000 บาท 

นางแสงเดือน  มัฆวาฬ เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

34/2564 ลงวันท่ี 29  
มกราคม 2564 

2 จ้างเหมาบริการดา้นประชาสัมพันธ์
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารตัน์  เหลา่
สิงห์  เสนอ 8,000 บาท 

นางสาวจุฑารตัน์ เหล่า
สิงห์ 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

35/2564 ลงวันท่ี 29  
มกราคม 2563 

3 จ้างเหมาบริการดา้นพัฒนาชุมชนและ
สังคมสงเคราะห์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์
2564 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววารณุี  ใจช่ืน  
เสนอ 8,000 บาท 

นางสาววารณุี ใจช่ืน เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

36/2564 ลงวันท่ี 29  
มกราคม 2564 

4 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัด
น้ าประปา หมู่ท่ี 4,5,8,14,17 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2564 

5,340 5,340 เฉพาะเจาะจง นายไพรินทร์  กันยา เสนอ 
5,340 บาท 

นายไพรินทร์ กันยา เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

37/2564 ลงวันท่ี 29  
มกราคม 2564 

5 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัด
น้ าประปา หมู่ท่ี 2,3,9,11,16 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2564 

5,340 5,340 เฉพาะเจาะจง นายประหยัด มะโนรตัน์ 
เสนอ 5,340 บาท 

นายประหยัด มะโนรตัน ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

38/2564 ลงวันท่ี 29  
มกราคม 2564 

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ส านักปลัด 2,851 2,851 เฉพาะเจาะจง  ร้านมานิตย์การพิมพ์ โดย 
นายมานิตย์  หงส์อินทร์ 
เสนอ 2,851 บาท 

ร้านมานิตย์การพิมพ์ 
โดย นายมานิตย์ หงษ์
อินทร์ 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

39/2564 ลงวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ่ึง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2564 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินจัดซื้อ/ 

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที ่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอรไ์รส์ 

ขนาด  ซีซี รสจดื  ส าหรับโรงเรียนในเขต
ต าบลหนองอึ่ง และศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
อบต.หนองอึ่ง  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์
2564 

55,311.48 55,311.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด โดย นาง
เมตตา มิลินทจินดา เสนอ 
55,311.48 บาท 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ 
โปรดักส์ จ ากัด โดย 
นางเมตตา มลิินทจินดา 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

15/2564 ลงวันท่ี 29
มกราคม 2564 

8  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ส านักปลดั 7,770 7,770 เฉพาะเจาะจง  บริษัทแอดไวน์ราษไีศล 
จ ากัด โดย นางศศิวมิล  
แสงดอกไม้ เสนอ       
7,770 บาท 

บริษัทแอดไวน์ราษไีศล 
จ ากัด โดย นางศศิวมิล  
แสงดอกไม ้

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

16/2564 ลงวันท่ี 3  
กุมภาพันธ์ 2564 

9  จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 28,920 28,920 เฉพาะเจาะจง  หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง   เสนอ       
28,920 บาท 

หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

17/2564 ลงวันท่ี 7  
กุมภาพันธ์ 2564 

10 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV  30,700 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา โดย 
นางพวงทอง  วิรารัตน์ 
เสนอ 30,000 บาท 

หจก.ไพศาลวิทยา โดย 
นางพวงทอง  วิรารัตน ์

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

19/2564 ลงวันท่ี 26  
กุมภาพันธ์ 2564 

11 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิวฮะพาณิชย์ ศรสีะ
เกษ โดย นายด าเกิง แซ่จึง 
เสนอ 6,000 บาท 

หจก.ซิวฮะพาณิชย์     
ศรีสะเกษ 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการตกลงราคา 

22/2564 ลงวันท่ี1  
กุมภาพันธ์  2564 

 

 



 


