
                                                                                                                                                                       แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมกราคม   2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 คาจางเหมาตัดหญาบํารุงรักษาตนไม 2,000 เฉพาะเจาะจง นายทองพูน อินทรทองขาว/
2,000 

นายทองพูน อินทรทองขาว/
2,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 คาจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000 เฉพาะเจาะจง รานหยกทิพยมินิมารท/4,000 รานหยกทิพยมินิมารท/4,000 เสนอราคาต่ําสุด 
3 คาจางซอมเครื่องปริ๊นเตอรสํานักงาน 2,418 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอบีซีคอมพิวเตอรแอนด

เซอรวิส จํากัด/2,418 
บริษัทเอบีซีคอมพิวเตอร
แอนดเซอรวิส จํากัด/2,418 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 คาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,422 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญ 2018/3,422 หจก.ยิ่งเจริญ 2018/3,422 เสนอราคาต่ําสุด 
5 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน ม.ค.62 47,827.12 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด/

47,827.12 
สหกรณโคนมวังน้ําเย็น 
จํากัด/47,827.12 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 คาจัดซ้ือไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก 3,000 เฉพาะเจาะจง รานกัญญวิศเอ็นจิเนียริ่ง/3,000 รานกัญญวิศเอ็นจิเนียริ่ง/
3,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 คาจัดซ้ือแบบหลอคอนกรีตทรงลูกบาศก 6,000 เฉพาะเจาะจง รานกัญญวิศเอ็นจิเนียริ่ง/6,000 รานกัญญวิศเอ็นจิเนียริ่ง/
6,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 คาจัดซ้ือลอวัดระยะทาง 7,000 เฉพาะเจาะจง รานกัญญวิศเอ็นจิเนียริ่ง/7,000 รานกัญญวิศเอ็นจิเนียริ่ง/
7,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 คาจัดซ้ือกลองระดับ 34,000 เฉพาะเจาะจง รานกัญญวิศเอ็นจิเนียริ่ง/
33,000 

รานกัญญวิศเอ็นจิเนียริ่ง/
33,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 คาจางปรับปรุงเว็ปไซด อบต. 7,000 เฉพาะเจาะจง รานพีเอ็นพีเว็ปดีไซน/7,000 รานพีเอ็นพีเว็ปดีไซน/7,000 เสนอราคาต่ําสุด 
11 จางเหมาซอมปมน้ําสําหรับกิจการประปา

หมูบาน 
10,500 เฉพาะเจาะจง นายราเชษฐ พิมพหม่ืน/10,500 นายราเชษฐ พิมพหม่ืน/

10,500 
เสนอราคาต่ําสุด 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ   2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 คาจางเหมาลางแอรพรอมเติมน้ํายาแอร 1,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเจริญกิจซัพ
พลาย/1,800 

หจก.ศรีสะเกษเจริญกิจซัพ
พลาย/1,800 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 คาจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,000 เฉพาะเจาะจง รานหยกทิพยมินิมารท/7,000 รานหยกทิพยมินิมารท/7,000 เสนอราคาต่ําสุด 
3 คาจัดซ้ือน้ําดื่มไวบริการประชาชน 2,010 เฉพาะเจาะจง นางชวนพิศ  พวงทอง/2,010 นางชวนพิศ  พวงทอง/2,010 เสนอราคาต่ําสุด 
4 คาจัดซ้ือผงหมึกเครื่องถายเอกสาร 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟาโอเอแอนดสเตชั่น

เนอรี่/5,000 
หจก.ล้ําฟาโอเอแอนดสเตชั่น
เนอรี่/5,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน ก.พ.62 41,305.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด/
41,305.24 

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น 
จํากัด/41,305.24 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 คาจัดซ้ือครุภัณฑทอดูดน้ําดับเพลิง 25,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอไอไฟวคอรปอเรชั่น
จํากัด/25,000 

บริษัทเอไอไฟวคอรปอเรชั่น
จํากัด/25,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 คาจัดซ้ือครุภัณฑสายสงน้ําดับเพลิง 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอไอไฟวคอรปอเรชั่น
จํากัด/10,000 

บริษัทเอไอไฟวคอรปอเรชั่น
จํากัด/10,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 คาจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องเสียงกลางแจง 28,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอฟดี จํากัด/28,000 บริษัท ซีเอฟดี จํากัด/28,000 เสนอราคาต่ําสุด 
9 คาจัดซ้ืออุปกรณกีฬาสําหรับการแขงขัน

กีฬาศรีโนนงามสัมพันธฯ 
12,006 เฉพาะเจาะจง รานศรีรัตน/12,006 รานศรีรัตน/12,006 เสนอราคาต่ําสุด 

10 คาจัดซ้ือถวยรางวัลสําหรับการแขงขันกีฬา
ศรีโนนงามสัมพันธฯ 

9,285 เฉพาะเจาะจง รานศรีรัตน/9,285 รานศรีรัตน/9,285 เสนอราคาต่ําสุด 

11 จางเหมาจัดนิทรรศการทางการเกษตร 
OTOP ศรีโนนงาม 

20,000 เฉพาะเจาะจง นายกอน ทรงเครื่อง/20,000 นายกอน ทรงเครื่อง/20,000 เสนอราคาต่ําสุด 



 

-2- 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

12 คาจางเหมาจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับการ
แขงขันกีฬาศรีโนนงามสัมพันธฯ 

9,500 เฉพาะเจาะจง  รานเฉลิมชัย/9,500 รานเฉลิมชัย/9,500 เสนอราคาต่ําสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม   2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 คาจางเหมาเครื่องเสียงสําหรับการแขงขัน
กีฬาศรีโนนงามสัมพันธฯ 

5,000 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  ชวนกลาง/5,000 นายธนพล  ชวนกลาง/5,000 เสนอราคาต่ําสุด 

2 คาจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 72,900 เฉพาะเจาะจง รานหยกทิพยมินิมารท/72,900 รานหยกทิพยมินิมารท/
72,900 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 คาจางเหมาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถยนต
สวนกลาง บม 4406 

1,530 เฉพาะเจาะจง รานคารคลีนิก/1,530 รานคารคลีนิก/1,530 เสนอราคาต่ําสุด 

4 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน มี.ค.62 95,748.08 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด/
95,748.08 

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น 
จํากัด/95,748.08 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบานโนน
หนองบัว ม.6 

75,500 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุริวงคการชาง/
75,000 

รานแสนสุริวงคการชาง/
75,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบานโนน
หนองบัว ม.6 

330,200 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุริวงคการชาง/
328,000 

รานแสนสุริวงคการชาง/
328,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบานหนอง
หัวลิง ม.7 

116,600 เฉพาะเจาะจง รานแสนสุริวงคการชาง/
114,000 

รานแสนสุริวงคการชาง/
114,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหลัง
โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี 

34,400 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
33,700 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
33,700 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



 

 

-2- 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

9 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนน
งาม- หนองกระจง 

69,400 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
68,000 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
68,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลอง
บานโนนงาม ม.1 

79,600 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
77,900 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
77,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน   2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 คาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 4,992 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา/4,992 หจก.ไพศาลวิทยา/4,992 เสนอราคาต่ําสุด 
2 คาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 30,966 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา/30,966 หจก.ไพศาลวิทยา/30,966 เสนอราคาต่ําสุด 
3 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 30,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟาโอเอแอนดสเตชั่น

เนอรี่/30,200 
หจก.ล้ําฟาโอเอแอนดสเตชั่น
เนอรี่/30,200 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 คาจัดซ้ือวัสดุลูกรัง 81,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
81,800 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
81,800 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 คาจางขุดบอบาดาลบานโนนงาม ม.1 61,000 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  พาล ี/60,500 นายธงชัย  พาลี /60,500 เสนอราคาต่ําสุด 
 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม   2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 คาจางซอมเครื่องปริ๊นเตอรศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโนนงาม 

2,790 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอบีซีคอมพิวเตอรแอนด
เซอรวิสจํากัด/2,790 

บริษัทเอบีซีคอมพิวเตอร
แอนดเซอรวิสจํากัด/2,790 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 คาจางซอมเครื่องปริ๊นเตอร BROTHER 
Unit 13A3 

4,850 เฉพาะเจาะจง รานศรีรัตนะคอมพิวเตอร/
4,850 

รานศรีรัตนะคอมพิวเตอร/
4,850 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 คาจางซอมเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 3,100 เฉพาะเจาะจง รานศรีรัตนะคอมพิวเตอร/
3,100 

รานศรีรัตนะคอมพิวเตอร/
3,100 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 คาจัดซ้ือวัสดุไฟฟา 32,126.75 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญ 
2018/32,126.75 

หจก.ยิ่งเจริญ 
2018/32,126.75 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 คาจัดซ้ือวัสดุกอสราง 9,031.87 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญ 2018/9,031.87 หจก.ยิ่งเจริญ 
2018/9,031.87 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือนพ.ค.62 23,139.38 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด/
23,139.38 

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น 
จํากัด/23,139.38 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 คาจัดซ้ือวัสดุชวยเหลือผูประสบวาตภัย 18,006.94 เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์ไทย /18,006.94 รานศักดิ์ไทย /18,006.94 เสนอราคาต่ําสุด 
8 จางกอสรางถนน คสล. ม.3 (คุมบานเวิน) 250,200 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/

248,500 
หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
248,500 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จางกอสรางถนน คสล. ม.3 (ซอยไปสนาม
กีฬา) 

105,900 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
105,000 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
105,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จางกอสรางถนน คสล. ม.2 – บานหนองจิก 
ต.พิงพวย 

292,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
291,000 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
291,000 

เสนอราคาต่ําสุด 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน   2562 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 คาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,640 เฉพาะเจาะจง รานคลีนิกเกษตร/3,640 รานคลีนิกเกษตร/3,640 เสนอราคาต่ําสุด 
2 คาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,800 เฉพาะเจาะจง นายสมานมิตร นิลเพชร/1,800 นายสมานมิตร นิลเพชร/

1,800 
เสนอราคาต่ําสุด 

3 คาจัดซ้ือวัสดุไฟฟา 4,990 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษเจริญกิจซัพ
พลาย/4,990 

หจก.ศรีสะเกษเจริญกิจซัพ
พลาย/4,990 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือนมิ.ย.62 38,779.38 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด/
38,779.38 

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น 
จํากัด/38,779.38 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จางกอสรางถนนคสล.บานโนนหนองบัว ม.
6- ถนนลาดยาง 

240,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
238,000 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
238,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จางกอสรางถนนคสล. ม.6 (ซอยบานนาย
เมธาสิทธิ์ ไชยสวัสดิ์) 

149,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
148,000 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
148,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จางกอสรางถนนคสล. ม.6 (คุมบานอ้ิว) 149,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
148,000 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
148,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จางกอสรางถนน คสล. บานหนองใหญ ม.4(
ซอยบานนายพงษ  

281,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
278,000 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
278,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จางกอสรางถนน คสล.บานตาไทย ม.8 
(ซอยบานนายสุทธี แทนพันธ) 

259,900 เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
257,000 

หจก.สิทธิชัยวัสดุการโยธา/
257,000 

เสนอราคาต่ําสุด 

 


