
 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

วันท่ี     1  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 
1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 

เดือน พฤษภำคม 2563 
19,000.- 19,000.- เฉพำะ 

เจำะจง 
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพล 
 รำคำ 8,300.- บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพล 
 รำคำ 8,300.-  บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

75/2563 
30 เม.ย. 63 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือน พฤษภำคม 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพล 
 รำคำ 2,000.- บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพล 
 รำคำ 2,000.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

76/2563 
30 เม.ย. 63 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือน พฤษภำคม 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพล 
 รำคำ     -      บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพล 
 รำคำ       -     บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

77/2563 
30 เม.ย. 63 

4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ศึกษำ) 
เดือน พฤษภำคม 2563 

4,000.- 4,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพล 
 รำคำ 1,000 บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพล 
 รำคำ 1,000.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

78/2563 
30 เม.ย. 63 

5. จ้ำงเหมำบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยพระเนียง สุนนท์ 
รำคำ 7,600.- บำท 

นำยพระเนียง สุนนท์ 
รำคำ 7,600.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

78/2563 
30 เม.ย. 63 

6. จ้ำงเหมำบุคคลท ำควำมสะอำด
อำคำรส ำนักงำน (เดือน พ.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพำะ 
เจำะจง 

 นำยบุญช่วย สุนนท์ 
รำคำ 7,600.- บำท 

นำยบุญช่วย สุนนท์ 
รำคำ 7,600.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

79/2563 
30 เม.ย. 63 

7. จ้ำงเหมำบุคคลช่วยเหลืองำนบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน พ.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำงสำวศศิประภำภรณ์ วิชัยค ำมำตย์ 
รำคำ 9,000.- บำท 

นำงสำวศศิประภำภรณ์ วิชัยค ำ
มำตย์ รำคำ 9,000.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

81/2563 
30 เม.ย. 63 

8. จ้ำงเหมำบุคคลเปิด-ปิดอำคำร
ส ำนักงำน (เดือน พ.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยอนุชำ ไขกลำงดอน 
รำคำ 9,000.- บำท 

นำยอนุชำ ไขกลำงดอน 
รำคำ 9,000.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

83/2563 
30 เม.ย. 63 

9. จ้ำงเหมำบุคคลประกอบอำหำร
กลำงวัน ศพด.  (เดือน พ.ค. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำงพันทิพำ สุทธิสำร 
รำคำ 8,000.- บำท 

นำงพันทิพำ สุทธิสำร 
รำคำ 8,000.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

80/2563 
30 เม.ย. 63 

10. จ้ำงเหมำบุคคลประจ ำรถบรรทุกน้ ำ 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยทนงศักดิ์ สุวรรณค ำ 
รำคำ 7,700.- บำท 

นำยทนงศักดิ์ สุวรรณค ำ 
รำคำ 7,700.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

82/2563 
30 เม.ย. 63 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 
11. จ้ำงเหมำบุคคลขับรถและเก็บขยะ

(เดือน พ.ค. 63) 
8,600.- 8,600.- เฉพำะ 

เจำะจง 
นำยจรรยำ  ศรีตะ 
รำคำ 8,600.- บำท 

นำยจรรยำ  ศรีตะ 
รำคำ 8,600.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

84/2563 
30 เม.ย. 63 

12. จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน พ.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
รำคำ 8,600.- บำท 

นำยสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
รำคำ 8,600.- บำท 

จ้ำง
ต่อเน่ือง 

85/2563 
30 เม.ย. 63 

13. จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน พ.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยจีรวัฒน์  ไทยลำว 
รำคำ 8,600.- บำท 

นำยจีรวัฒน์  ไทยลำว 
รำคำ 8,600.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

87/2563 
30 เม.ย. 63 

14. จ้ำงเหมำบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน พ.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยสมโภชน์ ก้อนบุบผำ 
รำคำ 8,600.- บำท 

นำยสมโภชน์ ก้อนบุบผำ 
รำคำ 8,600.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

86/2563 
30 เม.ย. 63 

15. จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยมนัส มุ่งสิน 
รำคำ 7,200.- บำท 

นำยมนัส มุ่งสิน 
รำคำ 7,200.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

29/2563 
30 เม.ย. 63 

16. จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,200.- 7,200 เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยมนัส มุ่งสิน 
รำคำ 7,200.- บำท 

นำยมนัส มุ่งสิน 
รำคำ 7,200.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

30/2563 
30 เม.ย. 63 

17. จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยสินธุ  แก้วใส 
รำคำ 7,200.- บำท 

นำยสินธุ  แก้วใส 
รำคำ 7,200.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

31/2563 
30 เม.ย. 63 

18. จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยสุชิน สุวรรณงำม 
รำคำ 7,200.- บำท 

นำยสุชิน สุวรรณงำม 
รำคำ 7,200.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

32/2563 
30 เม.ย. 63 

19. จ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมปลอดภัย
ของสถำนท่ีรำชกำร (เดือน พ.ค. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยบัญญัติ  ปัสสำรู 
รำคำ 5,400.- บำท 

นำยบัญญัติ  ปัสสำรู 
รำคำ 5,400.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

88/2563 
30 เม.ย. 63 

20. จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถรับ-ส่งเด็ก
เล็ก (เดือน พ.ค. 63) 

6,532.- 6,5,32.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยโภคิน  สุทธิสำร 
รำคำ 6,532.- บำท 

นำยโภคิน  สุทธิสำร 
รำคำ 6,532.- บำท 

จ้ำง 
ต่อเน่ือง 

89/2563 
1 พ.ค. 63 

21. จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 
จ ำนวน 5 รำยกำร 

2,700.- 2,700.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำน ชัยวัฒน ์
รำคำ 2,700.- บำท 

ร้ำน ชัยวัฒน ์
รำคำ 2,700.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

79/2563 
1 พ.ค. 63 

22. โครงกำรขุดลอกล ำห้วยโสกกำว 
บ้ำนท่ำหลวง หมู่ท่ี 4 

212,000.- 199,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
รำคำ 198,000.- บำท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
รำคำ 198,000.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

16/2563 
1 พ.ค. 63 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 
23. วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 8,555.- 8,555.- เฉพำะ 

เจำะจง 
หจก. ระดมเคหะกิจ 
รำคำ 8,555.- บำท 

หจก. ระดมเคหะกิจ 
รำคำ 8,555.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

80/2563 
7 พ.ค. 63 

24. จ้ำงเหมำบริกำรค่ำเช่ำพื้นท่ีบริกำร
อินเตอร์เน็ตและปรับปรุงเว็บไซต์ 

8,000.- 8,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์
จ ำกัด  รำคำ 8,000.- บำท 

บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์
จ ำกัด  รำคำ 8,000.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

51/2563 
12 พ.ค. 63 

25. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
บ้ำนชำด หมู่ท่ี 1 (เงินอุดหนุน) 

798,000.- 784,000.- e-
bidding 

1.หจก.โชคมหำลำภ  
   รำคำ 639,000.00 บำท 
2.หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 
  รำคำ 485,000.00 บำท 
3.หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 
 รำคำ 646,000.00 บำท 
4.หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์
เฮ้ำส์  รำคำ 570,000.00 บำท 

หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 
รำคำ 485,000.00 บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

17/2563 
13 พ.ค. 63 

26. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนน คสล.  
บ้ำนหันใหญ่ หมู่ท่ี 6 

283,000.- 280,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
รำคำ 280,000.- บำท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
รำคำ 279,000.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

18/2563 
13 พ.ค. 63 

27. อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
(18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63) 

112,608.- 112,608.- เฉพำะ 
เจำะจง 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม  
รำคำ 112,608.- บำท 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม  
รำคำ 112,608.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

6/2563 
15 พ.ค. 63 

28. อำหำรเสริม (นม) ศพด. 
(18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63) 

16,015.36 16,015.36 เฉพำะ 
เจำะจง 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม  
รำคำ 16,015.36.- บำท 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม  
รำคำ 16,015.36.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

7/2563 
15 พ.ค. 63 

29. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
บ้ำนชำดอ ำนวย หมู่ที่ 11 (เงินอุดหนุน) 

798,000.- 781,000.- e-
bidding 

หจก.แวงใหญ่วัสดุก่อสร้ำง 
รำคำ 528,000.- บำท 

หจก.แวงใหญ่วัสดุก่อสร้ำง 
รำคำ 528,000.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

19/2563 
20 พ.ค. 63 

30. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  
บ้ำนท่ำหลวง ม.4 

435,000.- 430,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
รำคำ 430,000.- บำท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
รำคำ 429,000.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

20/2563 
22 พ.ค. 63 

31. จ้ำงท ำป้ำยซีทรู กองกำรศึกษำ 526.- 526.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 
รำคำ 526.- บำท 

ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 
รำคำ 526.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

52/2563 
26 พ.ค. 63 

32. จ้ำงท ำป้ำยซีทรู กองคลัง 1,794.- 1,794.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 
รำคำ 1,794.- บำท 

ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 
รำคำ 1,794.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

53/2563 
26 พ.ค. 63 



ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 
33. จ้ำงท ำป้ำยซีทรู กองช่ำง 2,292.- 2,292.- เฉพำะ 

เจำะจง 
ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 
รำคำ 2,292.- บำท 

ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 
รำคำ 2,292.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

54/2563 
26 พ.ค. 63 

34. จ้ำงท ำป้ำยซีทรู ส ำนักปลัด 2,855.- 2,855.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 
รำคำ 3,475.- บำท 

ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 
รำคำ 3,475.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

55/2563 
26 พ.ค. 63 

35. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 9 รำยกำร 
 

59,665.- 59,665.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
รำคำ 59,665.- บำท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
รำคำ 59,665.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

81/2563 
27 พ.ค. 63 

36. จัดซื้อน้ ำด่ืม (ถัง 20 ลิตร) 
จ ำนวน 200 ถัง 

3,200.- 3,200.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนพรทิพย ์
รำคำ3,200.- บำท 

ร้ำนพรทิพย ์
 รำคำ 3,200.- บำท 

รำคำ 
ต่ ำสุด 

82/2563 
28 พ.ค. 63 

 


