
วันท่ี เลขท่ี

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาดา  บุญขาว 7,500.00       นางสาวสุธาดา  บุญขาว 7,500.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64 68/2564

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสุพิน  อุตมะ 7,500.00       นายสุพิน  อุตมะ 7,500.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64 70/2564

3 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศารัตน์ ศิริ 7,500.00       นางสาวนิศารัตน์ ศิริ 7,500.00 เกณฑ์ราคา 1 ต.ค. 64 1/2565

4 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  เพ็ชล้วน 7,500.00       นายปัญญา  เพ็ชล้วน 7,500.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64 69/2564

5 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเกรียงเดช  ปรือปรัก 8,000.00       นายเกรียงเดช  ปรือปรัก 8,000.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64  71/2564

6 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล   ปรือปรัง 8,000.00       นายณัฐพล   ปรือปรัง 8,000.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64 72/2564

7 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ปรือปรัก 8,000.00       นายวิเชียร  ปรือปรัก 8,000.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64 73/2564

8 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  เทาศิริ 8,000.00       นายปรีชา  เทาศิริ 8,000.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64 74/2564

9 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชินภัทร ชิอิโนะ 8,000.00       นายชินภัทร ชิอิโนะ 8,000.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64 75/2564

10 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายภานุพงษ์ วงษ์ขันธ์ 8,000.00       นายภานุพงษ์ วงษ์ขันธ์ 8,000.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64 76/2564

11 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นางพรวรินทร์  วงค์ขันธ์ 7,500.00       นางพรวรินทร์  วงค์ขันธ์ 7,500.00 เกณฑ์ราคา 31 ม.ค. 65 31/2565

12 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสมเภา  แต้มงาม 7,500.00       นายสมเภา  แต้มงาม 7,500.00 เกณฑ์ราคา 31 ม.ค. 65 32/2565

13 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวลักคณา  สุระมิตร 7,500.00       นางสาวลักคณา  สุระมิตร 7,500.00 เกณฑ์ราคา 31 ม.ค. 65 34/2565

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ

ท่ี
รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีเสนอ



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาล าดับ

ท่ี
รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีเสนอ

14 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  ปรือปรัง 7,500.00       นางสาวอาภัสรา  ปรือปรัง 7,500.00 เกณฑ์ราคา 31 ม.ค. 65 31/2565

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายธนาบรร  ปรือปรัง 7,500.00       นายธนาบรร  ปรือปรัง 7,500.00 เกณฑ์ราคา 30 ก.ย. 64 77/2564

16 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร์  ปรือปรัก 7,500.00       นายบุญจันทร์  ปรือปรัก 7,500.00 เกณฑ์ราคา 31 ม.ค. 65 35/2565

17
จ้างเหมาบริการติดต้ังประตู ผนังลูกฝูกอลูมิเนียม

พร้อมกระจก
101,500.00   101,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านนะโมรุ่งโรจน์ โดยนายสุระสิทธ์ิ  ล้ิมสวัสด์ิ 101,500.00    ร้านนะโมรุ่งโรจน์ โดยนายสุระสิทธ์ิ  ล้ิมสวัสด์ิ 101,500.00 เกณฑ์ราคา 25 ก.พ. 65 26/2565

18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ขอบสระ หมู่ท่ี 16 บ้านหนองอาเสร
375,000.00   375,000.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ็ทดีเวลลอปเมนท์ 375,000.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ็ทดีเวลลอปเมนท์ 375,000.00 เกณฑ์ราคา 26 พ.ย. 64 13/2565

19 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ าด่ืม) 1,650.00      1,650.00      เฉพาะเจาะจง กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านอาวอย หมู่ท่ี 2 1,650.00       กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านอาวอย หมู่ท่ี 2 1,650.00 เกณฑ์ราคา 1 ต.ค. 64 1 ม.ค. 65

20
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2565
163,281.60   163,281.60  เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 163,281.60    บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 163,281.60 เกณฑ์ราคา 1 พ.ย. 64 4/2565

21
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565
29,137.32     29,137.32    เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 29,137.32      บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 29,137.32 เกณฑ์ราคา 1 พ.ย. 64 3/2565

22
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ

เคร่ืองด่ืม
2,550.00      2,550.00      เฉพาะเจาะจง นางสุณีย์  ปัดทุม 2,550.00       นางสุณีย์  ปัดทุม 2,550.00 เกณฑ์ราคา 14 ก.พ. 65 37/2565

23
จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง ส าหรับศูนย์พักคอยต าบลปรือใหญ่
118,750.00   118,750.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 118,750.00    หจก.ไพศาลวิทยา 118,750.00 เกณฑ์ราคา 18 ก.พ. 65

ท่ี ศก 

71301/263

24
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

ส าหรับศูนย์พักคอยต าบลปรือใหญ่
19,863.00     19,863.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จ ากัด 19,863.00      บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จ ากัด 19,863.00 เกณฑ์ราคา 18 ก.พ. 65

ท่ี ศก 

71301/263

25
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

ส าหรับศูนย์พักคอยต าบลปรือใหญ่
8,475.00      8,475.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพ่ีน้องบ๊ิกโฮม 8,475.00       ร้านพ่ีน้องบ๊ิกโฮม 8,475.00 เกณฑ์ราคา 18 ก.พ. 65

ท่ี ศก 

71301/262

26
น้ าด่ืมส าหรับผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19)
11,040.00     11,040.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่องแสงซุปเปอร์สโตร์ จ ากัด 11,040.00      บริษัท ส่องแสงซุปเปอร์สโตร์ จ ากัด 11,040.00 เกณฑ์ราคา 18 ก.พ. 65

ท่ี ศก 

71301/259

27
จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019(โควิด-19)
74,950.00     74,950.00    เฉพาะเจาะจง นางสุณีย์ ปัดทุม 74,950.00      นางสุณีย์ ปัดทุม 74,950.00 เกณฑ์ราคา 1 มี.ค. 65

ท่ี ศก 

71301/303



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาล าดับ

ท่ี
รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีเสนอ

28
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2565
24,000.00     24,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 24,000.00      ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 24,000.00 เกณฑ์ราคา 1 ต.ค. 64 1/2565

29
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2565
6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 6,000.00       ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 6,000.00 เกณฑ์ราคา 1 ต.ค. 64 2/2565

30 ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ 5,513.71      5,513.71      เฉพาะเจาะจง บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5,513.71       บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5,513.71 เกณฑ์ราคา 2 ก.พ. 65
 

ท่ี ศก 

71301/156

31
ค่าด าเนินการท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

(พ.ร.บ)
11,900.54     11,900.54    เฉพาะเจาะจง บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 11,900.54      บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 11,900.54 เกณฑ์ราคา 2 ก.พ. 65

 

ท่ี ศก 

71301/156

32 ท าป้ายสติกเกอร์ติดโฟม 500.00            500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียศิลป์  โดยนายสมพงษ์  พวงนาค 500.00          ร้านไอเดียศิลป์  โดยนายสมพงษ์  พวงนาค 500.00 เกณฑ์ราคา 18 ก.พ. 65
ท่ี ศก 

71301/262

33 เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร 20,000.00        20,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก. เซ็นเตอร์เฟอร์นิเจอร์ ศรีสะเกษ 20,000.00      หจก. เซ็นเตอร์เฟอร์นิเจอร์ ศรีสะเกษ 20,000.00 เกณฑ์ราคา 28 ก.พ. 65 47/2565

34 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร) 10,111.00        10,111.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 10,111.00      หจก.ไพศาลวิทยา 10,111.00 เกณฑ์ราคา 28 ก.พ. 65 47/2565

35
ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ 2565
14,280.00        14,280.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 14,280.00      หจก.ไพศาลวิทยา 14,280.00 เกณฑ์ราคา 28 ก.พ. 65 46/2565

36
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2565
37,231.02        37,231.02    เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 37,231.02      บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 37,231.02 เกณฑ์ราคา 1 พ.ย. 64 4/2565

37
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565
208,637.60      208,637.60  เฉพาะเจาะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 208,637.60    บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด 208,637.60 เกณฑ์ราคา 1 พ.ย. 64 3/2565

38
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์

 2565
3,500.00         3,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวีเซ็นเตอร์ก็อปป้ีแอนด์ซัพพลาย 3,500.00       หจก.ไพศาลวีเซ็นเตอร์ก็อปป้ีแอนด์ซัพพลาย 3,500.00 เกณฑ์ราคา 1 ต.ค. 64 2/2565 


