
แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือน ตุลาคม 2564 

19,000.- 19,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 10,300.-   บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา  10,300.-   บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2565 
1ต.ค. 64 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือน ตุลาคม 2564 

4,000.- 4,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 4,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 4,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

2/2565 
1 ต.ค. 64 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือน ตุลาคม 2564 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา     -      บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา        -    บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

3/2565 
1 ต.ค. 64 

4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ศพด.) 
เดือน ตุลาคม 2564 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา     -      บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา        -        บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

4/2565 
1 ต.ค. 64 

5. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน ต.ค. 64) 

5,500.- 5,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,500.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,500.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

1/2565 
1 ต.ค. 64 

6. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน ต.ค. 64) 

7,800.- 7,800.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,800.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,800.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

2/2565 
1 ต.ค. 64 

7. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน ต.ค. 64) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 7,600.- บาท 

นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

3/2565 
1 ต.ค. 64 

8. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน ต.ค. 64) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

4/2565 
1 ต.ค. 64 

9. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือ
งานสาธารณสุข (เดือน ต.ค. 64) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจิรพรรณ พิมพ์ทอง 
ราคา 8,000.- บาท 

นางสาวจิรพรรณ พิมพ์ทอง 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

5/2565 
1 ต.ค. 64 



2 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

10. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน ต.ค. 64) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

6/2565 
1 ต.ค. 64 

11. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน ต.ค. 64) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 8,000.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

7/2565 
1 ต.ค. 64 

12. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน ต.ค. 64) 

8,200.- 8,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,200.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,200.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

8/2565 
1 ต.ค. 64 

13. จ้างเหมาพนักงานขับรถรับ-ส่งเด็ก
เล็ก (เดือน ต.ค. 64) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

9/2565 
1 ต.ค. 64 

14. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน ต.ค. 64) 

8,800.- 8,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,800.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,800.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

10/2565 
1 ต.ค. 64 

15. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ต.ค. 64) 

8,800.- 8,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,800.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,800.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

11/2565 
1 ต.ค. 64 

16. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ต.ค. 64) 

8,800.- 8,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,800.- บาท 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,800.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

12/2565 
1 ต.ค. 64 

17. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ต.ค. 64) 

8,800.- 8,800.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมบัติ  พรมแสน 
ราคา 8,800.- บาท 

นายสมบัติ  พรมแสน 
ราคา 8,800.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

13/2565 
1 ต.ค. 64 

18. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 64) 

7,400.- 7,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,400.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

1/2565 
1 ต.ค. 64 

19. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 64) 

7,400.- 7,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 3,233.- บาท 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 3,233- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

2/2565 
1 ต.ค. 64 

 



3 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

20. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 64) 

7,400.- 7,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน  สุวรรณงาม 
ราคา 7,400.- บาท 

นายสุชิน  สุวรรณงาม 
ราคา 7,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

3/2565 
1 ต.ค. 64 

21. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 64) 

7,000.- 7,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายรัฐพงษ์   จันทร์แก้ว 
ราคา 7,000.- บาท 

นายรัฐพงษ์   จันทร์แก้ว 
ราคา 7,000.-  

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

4/2565 
1 ต.ค. 64 

22. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 64) 

7,000.- 7,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายยศธร  เจริญสุข 
ราคา 5,599.- บาท 

นายยศธร  เจริญสุข 
ราคา 5,599.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

5/2565 
1 ต.ค. 64 

23. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 64) 

7,000.- 7,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสินธุ   แก้วใส 
ราคา 7,000.- บาท 

นายสินธุ   แก้วใส 
ราคา 7,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

6/2565 
1 ต.ค. 64 

24. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน ตุลาคม 2564 

30,000.- 30,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 
ราคา 6,075.60.- บาท 

บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 
ราคา 6,075.60.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2565 
1 ต.ค. 64 

25. จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเลือกตั้ง 
จำนวน 1 รายการ 

16,958.- 16,958.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน เมืองพลโฆษณา 
ราคา 16,958.- บาท 

ร้าน เมืองพลโฆษณา 
ราคา 16,958.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2565 
6 ต.ค. 64 

26. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการคัดกรอง ฯ 
จำนวน 1 รายการ 

432.- 432.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 432.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 432.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

2/2565 
   8 ต.ค. 64 

27. จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  
จำนวน 50 ชุด 

350.- 350.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ที.พี.ปริ๊นซ ์
 ราคา 350.-  บาท 

ร้าน ที.พี.ปริ๊นซ ์
 ราคา 350.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

3/2565 
   8 ต.ค. 64 

28. จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด 
จำนวน 1 พวง 

1,000.-    1,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านณัฏฐาฟลอริส 
ราคา 350.- บาท 

ร้านณัฏฐาฟลอริส 
ราคา 350.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

4/2565 
   21 ต.ค. 64 

29. จ้างซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน 
จำนวน 1 คัน 

1,050.- 1,050.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน หม-ูหมกูารยาง 
ราคา 1,050.- บาท 

ร้าน หมู-หมูการยาง 
ราคา 1,050.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

5/2565 
25 ต.ค. 64 

 



-4- 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

30. จัดซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้ง 
จำนวน 4 รายการ 

600.-    600.- เฉพาะ 

เจาะจง 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 600.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 600.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

5/2565 
6 ต.ค. 64 

31. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 2 รายการ 

2,450.-   2,450.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเอ็น แอนด์ เอ็น อินเตอร์เน็ต 
ราคา 2,450.- บาท 

ร้านเอ็น แอนด์ เอ็น อินเตอร์เน็ต
ราคา 2,450.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

6/2565 
   6 ต.ค. 64 

32. จัดซื้อกระดานนับคะแนน 
จำนวน 22 ชุด 

43,560.- 43,560.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านปิยะพานิชย ์
 ราคา 43,560.-  บาท 

ร้านปิยะพานิชย ์
 ราคา 43,560.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

7/2565 
   27 ต.ค. 64 

33. วัสดุตามโครงการเลือกตั้ง ฯ 
จำนวน 7 รายการ 

17,122.- 17,122.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน โชคดี 
ราคา 17,122.- บาท 

ร้าน โชคดี จำกัด  
ราคา 17,122.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

8/2565 
   27 ต.ค. 64 

34. วัสดุตามโครงการเลือกตั้ง ฯ 
จำนวน 6 รายการ 

26,165.- 26,165.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพลประชาเภสัช 
ราคา 26,165.- บาท 

ร้านพลประชาเภสัช 
ราคา 26,165.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

9/2565 
   27 ต.ค. 64 

35. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 5 รายการ 

4,014.- 4,014.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 4,014.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 4,014.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

10/2565 
   28 ต.ค. 64 

36. วัสดุตามโครงการเลือกตั้ง ฯ 
จำนวน 38 รายการ 

64,796.- 64,796.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ธงชุมแพซัพพลาย 
ราคา 64,796.- บาท 

ร้าน ธงชุมแพซัพพลาย 
ราคา 64,796.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

11/2565 
29 ต.ค. 64 

37. จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 บ้านตำแย   

20,000.-  20,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 20,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 20,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2565 
27 ต.ค. 64 

38. อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพล  

62,169.- 62,169.- 
 

เฉพาะ 

เจาะจง 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ 
ราคา 62,169.- บาท 

องค์การสง่เสริมกจิการโคนม ฯ 

ราคา 62,169.- บาท 
ราคา 
ต่ำสุด 

1/2565 
29 ต.ค. 64 

39. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นท่ี
ตำบลเมืองพล 

578,289.- 578,289.- เฉพาะ 

เจาะจง 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ 
ราคา 578,289.- บาท 

องค์การสง่เสริมกจิการโคนม ฯ 

ราคา 578,289.- บาท 
ราคา 
ต่ำสุด 

2/2565 
29 ต.ค. 64 
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ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

43. จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด 
(สายบ้านนางคำพอง โนบรรเทา) 

58,000.- 57,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 57,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 57,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

22/2564 
27 ต.ค. 64 

44. จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด 
(สายบ้านนายอภินิชัย คำภูษา) 

82,000.-  80,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 80,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 80,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

23/2564 
27 ต.ค. 64 

45. จัดซื้อหินคลุก จำนวน  30 ลบ.ม 17,100.- 17,100.- 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 17,100.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 17,100.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

139/2564 
27 ต.ค. 64 

 


