
 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี      8  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิง (สำนักปลัด)
ประจำเดือนตุลาคม 2562 

17,000.- 17,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 8,700.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล  
ราคา  8,700.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2563                   
1 ต.ค. 62 

2. วัสดุเช้ือเพลิง (หน่วยแพทย์กู้ชีพ) 
ประจำเดือนตุลาคม 2562 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

2/2563 
1 ต.ค. 62 

3. วัสดุเช้ือเพลิง (งานป้องกันฯ)
ประจำเดือนตุลาคม 2562 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,500.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

3/2563 
1 ต.ค. 62 

4. จัดซื้อแฟ้ม จำนวน 20 แฟ้ม 2,000.- 2,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 2,000.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 2,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

4/2563 
11 ต.ค. 62 

5. วัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 4,965.- 4,965.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 ร้านพรทิพย์ 
 ราคา 8,940.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
 ราคา 8,940.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

5/2563 
24 ต.ค. 62 

6. อาหารเสริม (นม) ศพด.เมืองพล 
(วันท่ี 1 – 15 พ.ย. 2562) 

5,283.74 5,283.74 เฉพาะ 
เจาะจง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น ราคา 5,283.74 บาท 

วิทยาลัยเกษตรแลเทคโนโลยี 
ขอนแก่น ราคา 5,283.74 บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2563 
29 พ.ย. 62 

7. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
(วันท่ี 1 – 15 พ.ย. 2562) 

31,123.40 31,123.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น ราคา 31,123.40 บาท 

วิทยาลัยเกษตรแลเทคโนโลยี
ขอนแก่น ราคา 31,123.40 บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

2/2563 
31 ค.ค. 62 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี     8   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็ก 
ศพด.อบต.เมืองพล 

97,500.- 97,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายจีรวัฒน์ สุวรรณคำ 
ราคา 97,500.- บาท 

นายจีรวัฒน์ สุวรรณคำ 
ราคา 97,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2563 
1 ต.ค. 62 

2. จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนขยะมูลฝอย 

48,000.- 48,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นายสมเพียง  สุนนท์ 
ราคา 48,000.- บาท 

นายสมเพียง สุนนท์ 
ราคา 48,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

2/2563 
1 ต.ค. 62 

3. จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด  
(วันท่ี 13 ต.ค. 2562) จำนวน 1 พวง 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ณัฏฐาฟลอริส 
ราคา 1,000.- บาท 

ร้าน ณัฏฐาฟลอริส 
ราคา 1,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

3/2563 
10 ต.ค. 62 

4. จ้างทำป้ายสต๊ิกเกอร์โฟม  
จำนวน 2 ป้าย 

1,200.- 1,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,200.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

4/2563 
13 พ.ค. 62 

5. จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ 
จำนวน 1 คัน 

1,060.- 1,060.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านสุวิทย์การช่าง 
ราคา 1.060.- บาท 

ร้านสุวิทย์การช่าง 
ราคา 1,060.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

5/2563 
15 พ.ค. 62 

6. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 ป้าย 

432.- 432.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 ร้านช.ช่างศิลป์ 
ราคา 4,530.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 4,530.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

6/2563 
21 ต.ค. 62 

7. จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด  
(วันท่ี 23 ต.ค. 2562) จำนวน 1 พวง 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ณัฏฐาฟลอริส 
ราคา 1,000.- บาท 

ร้าน ณัฏฐาฟลอริส 
ราคา 1,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

7/2563 
21 ต.ค. 62 

 



 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี     8   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
จำนวน 2 รายการ 

5,550.- 5,550.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ที.พี.ปริ้นซ ์
 ราคา 5,550.- บาท 

ร้าน ที.พี.ปริ้นซ ์
 ราคา 5,550.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

8/2563 
24 ต.ค. 62 

9. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี
งบประมาณ 2563 

30,000.- 30,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

บริษัท เบสท์ เทค โอเอ จำกัด 
ราคา 30,000.- บาท 

บริษัท เบสท์ เทค โอเอ จำกัด 
ราคา 30,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2563 
1 ต.ค. 62 

10. จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 
ไม่ประจำทาง จำนวน 3 คัน 

135,000.- 135,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. คณาวิน เดินรถ 
ราคา 135,000.- บาท 

หจก. คณาวิน เดินรถ 
ราคา 135,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2563 
29 ต.ค. 62 

11. โครงการขุดลอกหนองอิสานเขียว 
บ้านชาด หมู่ท่ี 1 

493,000.- 485,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 485,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 484,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

1/2563 
16 ต.ค. 62 

12. โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 

124,300.- 122,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 122,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 121,000.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

2/2563 
16 ต.ค. 62 

13. โครงการขุดลอกสระปทุมทอง  
บ้านชาด หมู่ท่ี 1 

208,800.- 205,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 205,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 204,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

3/2563 
16 ต.ค. 62 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านท่าหลวง หมู่ท่ี 4 

184,000.- 184,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 184,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 183,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

4/2562 
29 ต.ค. 62 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   8   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน ต.ค. 62) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบัญญัติ ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

1/2563 
1 ต.ค. 62 

16. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน ต.ค. 62) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

2/2563 
1 ต.ค. 62 

17. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน ต.ค. 62) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

3/2563 
1 ต.ค. 62 

18. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน ต.ค. 62) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

4/2563 
1 ต.ค. 62 

19. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน ต.ค. 62) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

5/2563 
1 ต.ค. 62 

20. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน ต.ค. 62) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

6/2563 
1 ต.ค. 62 

21. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ต.ค. 62) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายนภูวดล ภัทราปิยภูวดล 
ราคา 8,600.- บาท 

นายนภูวดล ภัทราปิยภูวดล 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

7/2563 
1 ต.ค. 62 

 

 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   8  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ต.ค. 62) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายประเสริฐ วงษา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายประเสริฐ วงษา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

8/2563 
1 ต.ค. 62 

23. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ต.ค. 62) 

8,600.- 8,600 เฉพาะ 

เจาะจง 

นายสมโภช ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภช ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

9/2563 
1 ต.ค. 62 

24. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน ต.ค. 62) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

11/2563 
1 ต.ค. 62 

25. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน ต.ค. 62) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

10/2563 
1 ต.ค. 62 

26 จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

1/2563 
1 ต.ค. 62 

27. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
 ราคา 7,200.- บาท 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
 ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

2/2563 
1 ต.ค. 62 

28. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

3/2563 
1 ต.ค. 62 

29. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ต.ค. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง
ต่อเนื่อง 

4/2563 
1 ต.ค. 62 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี    3  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 

1. วัสดุเช้ือเพลิง (สำนักปลัด) 
เดือนพฤศจิกายน 2562 

22,000.- 22,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 9,400.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 9,400.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

6/2563 
29 พ.ย. 62 

2. วัสดุเช้ือเพลิง (รถกู้ชีพ) 
เดือนพฤศจิกายน 2562 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,000.- บาท 

สหกรณก์ารเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

7/2563 
29 พ.ย. 62 

3. วัสดุเช้ือเพลิง (รถบรรทุกน้ำ) 
เดือนพฤศจิกายน 2562 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 560.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 560.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

8/2562 
29 พ.ย. 62 

4. วัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ 
 

89,760.- 89,760.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.ซันเพาเวอร์แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
ราคา 89,760.- บาท 

หจก.ซันเพาเวอร์แอนด์ คอน
สตรัคชั่น ราคา 89,760.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

9/2563 
8 พ.ย. 62 

5. น้ำด่ืม  จำนวน 200 ถัง 3,200.- 3,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,200.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

10/2563 
26พ.ย. 62 

6. อาหารเสริม(นม) ศพด.อบต.เมืองพล 
(วันท่ี 18 พ.ย. 62 – 15 พ.ค. 63) 

75,767.64 75,767.64 เฉพาะ 
เจาะจง 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น ราคา 75,767.64 บาท 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น ราคา 75,767.64 บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

3/2563 
15 พ.ย. 62 

7. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในตำบล 
(วันท่ี 18 พ.ย. 62 – 15 พ.ค. 63) 

415,750.64 415,750.64 เฉพาะ 
เจาะจง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น ราคา 415,750.64 บาท 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น ราคา 415,750.64 บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

4/2563 
15 พ.ย. 62 

 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี      3  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1 เครื่อง  

12,050.- 12,050.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 12,050.- บาท 

ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 12,050.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

9/2563 
11 พ.ย. 62 

2. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับชำระภาษ ี
จำนวน 2 รายการ 

3,888.- 3,888.- เฉพาะ 

เจาะจง 

ร้านช.ช่างศิลป์ 
ราคา 3,888.- บาท 

ร้านช.ช่างศิลป์ 
ราคา 3,888.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

10/2563 
19 พ.ย. 62 

3. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กธ 5637 ขก 

5,500.- 5,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 5,500.- บาท 

ร้านสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 5,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

11/2563 
19 พ.ย. 62 

4. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 
หมายเลขทะเบียน ผฉ 7648 ขก 

2,480.-.- 2,480.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 2,480.- บาท 

ร้านสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 2,480.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

12/2563 
21 พ.ย. 62 

5. จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ 
หมายเลขทะเบียน ผต 1398 ขก 

2,800.- 2,800.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 2,800.- บาท 

หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 2,800.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

13/2563 
25 พ.ย. 62 

6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
บ้านโนนเหล่ือม หมู่ท่ี 7 

451,000.- 450,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 450,000.- บาท 

หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 449,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

5/2563 
13 พ.ย. 62 

7. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ย. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

8/2563 
29 พ.ย. 62 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี      3  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1 เครื่อง  

12,050.- 12,050.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 12,050.- บาท 

ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 12,050.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

9/2563 
11 พ.ย. 62 

2. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับชำระภาษ ี
จำนวน 2 รายการ 

3,888.- 3,888.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านช.ช่างศิลป์ 
ราคา 3,888.- บาท 

ร้านช.ช่างศิลป์ 
ราคา 3,888.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

10/2563 
19 พ.ย. 62 

3. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กธ 5637 ขก 

5,500.- 5,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

รา้นสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 5,500.- บาท 

ร้านสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 5,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

11/2563 
19 พ.ย. 62 

4. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 
หมายเลขทะเบียน ผฉ 7648 ขก 

2,480.-.- 2,480.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 2,480.- บาท 

ร้านสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 2,480.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

12/2563 
21 พ.ย. 62 

5. จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ 
หมายเลขทะเบียน ผต 1398 ขก 

2,800.- 2,800.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 2,800.- บาท 

หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 2,800.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

13/2563 
25 พ.ย. 62 

6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
บ้านโนนเหล่ือม หมู่ท่ี 7 

451,000.- 450,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 450,000.- บาท 

หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 449,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

5/2563 
13 พ.ย. 62 

7. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ย. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

8/2563 
29 พ.ย. 62 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี    3  เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2562 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน พ.ย. 62) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบัญญัติ ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

12/2563 
29 พ.ย. 62 

9. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน พ.ย. 62) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

13/2563 
29 พ.ย. 62 

10. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน พ.ย. 62) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

14/2563 
29 พ.ย. 62 

11. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน พ.ย. 62) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

15/2563 
29 พ.ย. 62 

12. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน พ.ย. 62) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

16/2563 
29 พ.ย. 62 

13. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน พ.ย. 62) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

17/2563 
29 พ.ย. 62 

14. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน พ.ย. 62) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุบรรณ์  
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

18/2563 
29 พ.ย. 62 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    3   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2562 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน พ.ย. 62) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจีรวัฒน์  
ราคา 8,600.- บาท 

นายจีรวัฒน ์
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

19/2563 
29 พ.ย. 62 

16. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน พ.ย. 62) 

8,600.- 8,600 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมโภช ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภช ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

20/2563 
29 พ.ย. 62 

17. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน พ.ย. 62) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

22/2563 
29 พ.ย. 62 

18. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน พ.ย. 62) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

21/2563 
29 พ.ย. 62 

19 จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ย. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

5/2563 
29 พ.ย. 62 

20. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ย. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
 ราคา 7,200.- บาท 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
 ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

6/2563 
29 พ.ย. 62 

21. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ย. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

7/2563 
29 พ.ย. 62 

 

 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   17   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 

1. วัสดุเช้ือเพลิง (สำนักปลัด) 
เดือนธันวาคม 2562 

22,000.- 22,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 11,500.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 11,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

11/2563 
29 พ.ย. 62 

2. วัสดุเช้ือเพลิง (รถกู้ชีพ) 
เดือนธันวาคม 2562 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,200.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

12/2563 
29 พ.ย. 62 

3. วัสดุเช้ือเพลิง (รถบรรทุกน้ำ) 
เดือนธันวาคม 2562 

13,500.- 13,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 13,500.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 13,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

13/2562 
29 พ.ย. 62 

4. วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 29,830.- 29,830.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 29,830.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 29,830.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

14/2563 
3 ธ.ค. 62 

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 29,995.- 29,995.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 29,995.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 29,995.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

15/2563 
4 ธ.ค. 62 

6. ถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2563 

15,750 15,750 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านขอนแก่นโทรฟีส์ 
ราคา 15,750.- บาท 

ร้านขอนแก่นโทรฟีส์ 
ราคา 15,750.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

16/2563 
9 ธ.ค. 62 

7. ชุดนักกีฬาพร้อมสกรีนเบอร์และตรา 
อบต. จำนวน 220 ชุด 

44,000.- 44,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ฟลุ๊ค สปอร์ต 
ราคา 44,000.- บาท 

ร้าน ฟลุ๊ค สปอร์ต 
ราคา 44,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

17/2563 
11 ธ.ค. 62 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   17  เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุงานบ้านงานครัว 
 (กองการศึกษา) 

34,995.- 34,995.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 34,995.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 34,995.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

18/2563                   
16 ธ.ค. 62 

2. วัสดุสำนักงานจำนวน  
(กองการศึกษา) 

20,730.- 20,730.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 20,730.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 20,730.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

19/2563 
19 ธ.ค. 62 

3. น้ำด่ืมและน้ำแข็งโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 

10,000.- 10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 10,000.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 10,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

20/2563 
20 ธ.ค. 62 

4. หลอดไฟ  LED จำนวน 6 ชุด 1,380.- 1,380.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 1,380.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 1,380.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

21/2563 
23 ธ.ค 62 

5. น้ำด่ืม โครงการ 7 วันอันตราย 820.- 820.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 ร้านพรทิพย์ 
ราคา 820.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 820.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

22/2563 
23 ธ.ค. 62 

6. ไมโครโฟนห้องประชุม  29,500.- 29,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน เจ.เจ.ซาวด์ 
ราคา 29,500.- บาท 

ร้าน เจ.เจ.ซาวด์ 
ราคา 29,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

23/2563 
23 ธ.ค. 62 

         
 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี    17  เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563  

5,580.- 5,580.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 5,580.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 5,580.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

14/2563 
3 ธ.ค. 62 

2. จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์
จำนวน 1 เครื่อง 

500.- 500.- เฉพาะ 

เจาะจง 

ร้านเลมอนคอมพิวเตอร์ 
ราคา 500.- บาท 

ร้านเลมอนคอมพิวเตอร์ 
ราคา 500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

15/2563 
11 ธ.ค. 62 

3. จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา 
จำนวน 1 รายการ 

10,300.- 10,300.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน สุทธิสาร 
ราคา 10,300.- บาท 

นายโภคิน สุทธิสาร 
ราคา 10,300.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

16/2563 
17 พ.ย. 62 

4. จ้างเหมาจัดเตรียมพิธีเปิด-ปิดกีฬา 
จำนวน 1 รายการ 

15,000.- 15,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน สุทธิสาร 
ราคา 15,000.- บาท 

นายโภคิน สุทธิสาร 
ราคา 15,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

17/2563 
20 ธ.ค. 62 

5. จ้างเหมาเครื่องเสียงแข่งขันกีฬา 
จำนวน 1 รายการ 

15,000.- 15,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายวชิราวุธ  ผัดอิน 
ราคา 15,000.- บาท 

นายวชิราวุธ  ผัดอิน 
ราคา 15,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

18/2563 
20 ธ.ค. 62 

6. จ้างทำป้ายไวนิล 7 วันอันตราย 
จำนวน  2   รายการ 

6,162.- 6,162.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 6,162.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 6,162.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

19/2563 
23 ธ.ค. 62 

7. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 
หมายเลขทะเบียน ผฉ 7648 ขก 

4,960.- 4,960.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 4,960.- บาท 

ร้านสุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 4,960.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

20/2563 
23 ธ.ค. 62 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    17  เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน ธ.ค. 62) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบัญญัติ ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

23/2563 
29 พ.ย. 62 

9. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน ธ.ค. 62) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

24/2563 
29 พ.ย. 62 

10. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน ธ.ค. 62) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

25/2563 
29 พ.ย. 62 

11. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมลู กองคลัง (เดือน ธ.ค. 62) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

26/2563 
29 พ.ย. 62 

12. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน ธ.ค. 62) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

27/2563 
29 พ.ย. 62 

13. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน ธ.ค. 62) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

28/2563 
29 พ.ย. 62 

14. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ธ.ค. 62) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุบรรณ์  
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

29/2563 
29 พ.ย. 62 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี    17   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ธ.ค. 62) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจีรวัฒน์  
ราคา 8,600.- บาท 

นายจีรวัฒน ์
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

30/2563 
29 พ.ย. 62 

16. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ธ.ค. 62) 

8,600.- 8,600 เฉพาะ 

เจาะจง 

นายสมโภช ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภช ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

31/2563 
29 พ.ย. 62 

17. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน ธ.ค. 62) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

33/2563 
29 พ.ย. 62 

18. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน ธ.ค. 62) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

32/2563 
29 พ.ย. 62 

19 จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ธ.ค. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

9/2563 
29 พ.ย. 62 

20. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ธ.ค. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
 ราคา 7,200.- บาท 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
 ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

10/2563 
29 พ.ย. 62 

21. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ธ.ค. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

11/2563 
29 พ.ย. 62 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   17  เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ธ.ค. 62) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

12/2563 
29 พ.ย. 62 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8 
 

451,000.- 451,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 450,000.- บาท 

นายสมโภช ก้อนบุบผา 
ราคา 450,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

6/2563 
16 ธ.ค. 62 

         

         

         

       
 

   

         
 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  13   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือนมกราคม 2563 

22,000.- 22,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 10,800.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 10,800.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

24/2563 
27 ธ.ค. 62 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือนมกราคม 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,400.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,400.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

25/2563 
27 ธ.ค. 62 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือนมกราคม 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,650.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,650.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

26/2563 
27 ธ.ค. 62 

4. วัสดุฝึกอบรม โรงเรียนผู้สูงอายุ 
จำนวน 5 รายการ 

1,140.- 1,140.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 1,140.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 1,140.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

27/2563 
6 ม.ค. 63 

5. วัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งเวทีงาน
วันเด็ก จำนวน 14 รายการ 

6,500.- 6,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านพรทิพย ์
ราคา 6,500.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 6,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

28/2563 
6 ม.ค. 63 

6. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เครื้องสูบน้ำ 

10,000.- 10,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 10,800.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 10,800.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

29/2563 
13 ม.ค. 63 

7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

2,600.- 2,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด
ราคา 2,600.- บาท 

บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด
ราคา 2,600.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

30/2563 
15 ม.ค. 63 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  13  เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. วัสดุฝึกอบรม โรงเรียนผู้สูงอายุ 
จำนวน 5 รายการ 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 6,500.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 6,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

31/2563 
16 ม.ค. 63 

9. วัสดุการเกษตร จำนวน   4  รายการ 4,205.- 4,205.- เฉพาะ 

เจาะจง 

ร้านชมสวน 
ราคา 4,205.- บาท 

ร้านชมสวน 
ราคา 4,205.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

32/2563 
16 ม.ค. 63 

10. วัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 
กองคลัง 

35,293.- 35,293.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 35,293.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 35,293.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

33/2563 
17 ม.ค. 63 

11. เครื่องดับเพลิงจำนวน 10 เครื่อง 18,000.- 18,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านไพศาลบุญทวี 
ราคา 18,000.- บาท 

ร้านไพศาลบุญทวี 
ราคา 18,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

34/2563 
22 ม.ค. 63 

12. กรอบรูป ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว 
จำนวน 100 อัน 

3,600.- 3,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,600.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,600.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

35/2563 
23 ม.ค. 63 

13. วัสดุฝึกอบรม โรงเรียนผู้สูงอายุ 
จำนวน 3 รายการ 

2,600.- 2,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านพรทิพย ์
ราคา 2,600.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 2,600.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

36/2563 
24 ม.ค. 63 

14. น้ำด่ืม ขนาด 20 ลิตร  
จำนวน 200 ถัง 

3,200.- 3,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,200.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

83/2562 
29 ม.ค. 63 

 



 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  13  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่น 3 

1,152.- 1,152.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,152.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,152.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

21/2563 
6 ม.ค. 63 

16. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2563 

1,728.- 1,728.- เฉพาะ 

เจาะจง 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,728.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,728.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

22/2563 
6 ม.ค. 63 

17. จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีงาน 
วันเด็ก ประจำปี 2563 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวชิราวุธ ผัดอิน 
ราคา 8,000.- บาท 

นายวชิราวุธ ผัดอิน 
ราคา 8,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

23/2563 
6 ม.ค. 63 

18. จ้างประกอบอาหารกลางวันตาม 
โครงการจัดงานวันเด็ก 2563 

25,300.- 25,300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวโชติกา จันทรานนท์ 
ราคา25,300.- บาท 

นายโภคิน สุทธิสาร 
ราคา 25,300.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

24/2563 
6 ม.ค. 63 

19. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
กองการศึกษา 

2,156.- 2,156.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 2,156.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 2,156- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

25/2563 
20 ม.ค. 63 

20. จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 

2,160.- 2,160.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 2,160.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 2,160.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

26/2563 
20 ม.ค. 63 

21. จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีโครงการพิธี
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

7,000.- 7,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน สุทธิสาร 
ราคา 7,000.- บาท 

นายโภคิน สุทธิสาร 
ราคา 7,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

27/2563 
23 ม.ค. 63 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  13   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. จ้างเหมาจัดทำพานพุ่ม 
จำนวน 3 พาน 

1,050.- 1,050.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านณัฏฐาฟลอรีส 
ราคา 1,050.- บาท 

ร้านณัฏฐาฟลอรีส 
ราคา 1,050.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

28/2563 
23 ม.ค. 63 

23. จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดพระบรม
ฉายาลักษณ์ ฯ  

954.- 954.- เฉพาะ 

เจาะจง 

รา้นเมืองพลโฆษณา 
ราคา 954.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 954.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

29/2563 
23 ม.ค. 63 

24. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสืบสาน
ประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ ่

864.- 864.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 864.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 864.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

30/2563 
27 ม.ค. 63 

25. โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.  
บ้านชาด หมู่ท่ี 1 

414,000.- 413,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 413,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 412,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

7/2563 
7 ม.ค. 63 

26. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านทับบา หมู่ท่ี 3 

330,000.- 330,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 330,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 329,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

8/2563 
29 ม.ค. 63 

27. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน ม.ค. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

43/2563 
27 ธ.ค. 63 

28. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน ม.ค. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

44/2563 
27 ธ.ค. 63 

 



 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   13   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

29. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ม.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
 ราคา 7,200.- บาท 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
 ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

14/2563 
27 ธ.ค. 62 

30. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ม.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

15/2563 
27 ธ.ค. 62 

31. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ม.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

16/2563 
27 ธ.ค. 62 

32. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ม.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

13/2563 
27 ธ.ค. 62 

33. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน ม.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

39/2563 
27 ธ.ค. 62 

34. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ม.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

42/2563 
27 ธ.ค. 62 

35. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ม.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

41/2563 
27 ธ.ค. 62 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  13   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

36. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ม.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

40/2563 
27 ธ.ค. 62 

37. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน ม.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นายอนุชา  ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา  ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

38/2563 
27 ธ.ค. 62 

38. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน ม.ค. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบญัญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

34/2563 
27 ธ.ค. 62 

39. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน ม.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

35/2563 
27 ธ.ค. 62 

40. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน ม.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

36/2563 
27 ธ.ค. 62 

41. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน ม.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์  ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

37/2563 
27 ธ.ค. 62 

       
 

  

 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

22,000.- 22,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณก์ารเกษตรเมืองพล 
 ราคา 8,700.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 8,700.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

38/2563 
31 ม.ค. 63 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,400.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,400.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

39/2563 
31 ม.ค. 63 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือนกุมพันธ์ 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

40/2563 
31 ม.ค. 63 

4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
(เครื่องสูบน้ำ) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 8,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 8,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

41/2563 
31 ม.ค. 63 

5. จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด(กองคลัง) 
จำนวน 1 รายการ 

576.- 576.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 576.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 576.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

31/2563 
3 ก.พ. 63 

6. จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด(กองช่าง) 
จำนวน 1 รายการ 

1,728.- 1,728.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 1,728.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 1,728.- บาท 

ราคา 
ต่ำสดุ 

32/2563 
3 ก.พ. 63 

7. จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีตาม
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2563 

15,000.- 15,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายธีรพันธ์  คำจันทร์ 
ราคา 15,000.- บาท 

บริษทั แอดไวซ์เมืองพล จำกัด
ราคา 15,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

33/2563 
4 ก.พ. 63 

 



 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  2 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีโครงการ
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2563 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 9,000.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 9,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

34/2563 
4 ก.พ. 63 

9. วัสดุฝึกอบรม โรงเรียนผู้สูงอายุ 
จำนวน 5 รายการ 

1,490.- 1,490.- เฉพาะ 

เจาะจง 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 1,490.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊ค 
ราคา 1,490.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

42/2563 
11 ก.พ. 63 

10. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จำนวน 3 รายการ 

27,900.- 27,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด
ราคา 27,800.- บาท 

บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด
ราคา 27,800.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

43/2563 
17 ก.พ. 63 

11. วัสดุฝึกอบรม โรงเรียนผู้สูงอายุ 
จำนวน 5 รายการ 

1,370.- 1,370.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมานะชัยวัสดุก่อสร้าง 
ราคา 1,370.- บาท 

ร้านมานะชัยวัสดุก่อสร้าง 
ราคา 1,370.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

44/2563 
17 ก.พ. 63 

12. จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 

1,790.- 1,790.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด
ราคา 1,790- บาท 

บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด
ราคา 1,790.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

35/2563 
17 ก.พ. 63 

13. จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP 
จำนวน 1 เครื่อง 

1,700.- 1,700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ราคา 1,700.- บาท 

ร้านก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ราคา 1,700.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

36/2563 
18 ก.พ. 63 

14. จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้อง
ประชุมสภา จำนวน 1 เครื่อง 

3,150.- 3,150.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 3,150.- บาท 

ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 3,150.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

37/2563 
19 ก.พ. 63 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  2  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. วัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม  
จำนวน 3 รายการ 

6,300.- 6,300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบั่ว 
ราคา 6,300.- บาท 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบั่ว 
ราคา 6,300.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

45/2563 
21 ก.พ. 63 

16. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน ก.พ. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นายบญัญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

45/2563 
31 ม.ค. 63 

17. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน ก.พ. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

46/2563 
31 ม.ค. 63 

18. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน ก.พ. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

47/2563 
31 ม.ค. 63 

19. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน ก.พ. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

48/2563 
31 ม.ค. 63 

20. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน ก.พ. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา  ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา  ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

49/2563 
31 ม.ค. 63 

21. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน ก.พ. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

50/2563 
31 ม.ค. 63 

 



 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  2   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน ก.พ. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

51/2563 
31 ม.ค. 63 

23. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน ก.พ. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

52/2563 
31 ม.ค. 63 

24. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ก.พ. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

53/2563 
31 ม.ค. 63 

25. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ก.พ. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

54/2563 
31 ม.ค. 63 

26. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ก.พ. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

55/2563 
31 ม.ค. 63 

27. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.พ. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

17/2563  
31 ม.ค. 63 

28. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.พ. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 7,200.- บาท 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

18/2563 
31 ม.ค. 63 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    2  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

29. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.พ. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

19/2563 
31 ม.ค. 63 

30. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.พ. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

20/2563 
31 ม.ค. 63 

31. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.  
บ้านหันใหญ่แม่เอีย ม.10 

342,000.- 342,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 342,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 341,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

9/2563 
4 ก.พ. 63 

32. โครงการขุดลอกลำห้วยแอก 
บ้านหันใหญ่ ม.6 

483,000.- 483,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 483,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 482,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

10/2563 
24 ก.พ. 63 

         
 

       
 

   

         
 

 

 
 
 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วนัท่ี   1    เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือนมีนาคม 2563 

22,000.- 22,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 12,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา  12,000.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

46/2563 
28 ก.พ. 63 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือนมีนาคม 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา  3,200.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา  3,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

47/2563 
28 ก.พ. 63 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือนมีนาคม 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

48/2563 
28 ก.พ. 63 

4. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน มี.ค. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

56/2563 
28 ก.พ. 63 

5. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน มี.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

57/2563 
28 ก.พ. 63 

6. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน มี.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

58/2563 
28 ก.พ. 63 

7. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน มี.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

59/2563 
28 ก.พ. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม   พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    1  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน มี.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

60/2563 
28 ก.พ. 63 

9. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน มี.ค. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

61/2563 
28 ก.พ. 63 

10. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน มี.ค. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

62/2563 
28 ก.พ. 63 

11. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน มี.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

63/2563 
28 ก.พ. 63 

12. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน มี.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

64/2563 
28 ก.พ. 63 

13. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน มี.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

65/2563 
28 ก.พ. 63 

14. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน มี.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

66/2563 
28 ก.พ. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   1  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน มี.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

21/2563 
28 ก.พ. 63 

16. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน มี.ค. 63) 

7,200.- 7,200 เฉพาะ 

เจาะจง 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

22/2563 
28 ก.พ. 63 

17. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน มี.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

23/2563 
28 ก.พ. 63 

18. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน มี.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

24/2563 
28 ก.พ. 63 

19. จัดซื้อน้ำด่ืม  จำนวน 200 ถัง 3,200.- 3,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,200.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

49/2563 
3 มี.ค. 63 

20. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน 

10,960.- 10,960.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 10,960.- บาท 

สุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 10,960.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

38/2563 
3 มี.ค. 63 

21. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง 1,700.- 1,700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน เอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เน็ต 
ราคา 1,700.- บาท 

ร้านเอ็นแอนด์เอ็น อินเตอร์เน็ต 

ราคา 1,700.- บาท 
ราคา 
ต่ำสุด 

39/2563 
5 มี.ค. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   1  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน 
ศพด.อบต.เมืองพล จำนวน 1 ป้าย 

432.- 432.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 432.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 432.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

40/2563 
9 มี.ค. 63 

23. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ปี 2563 จำนวน 1 ป้าย 

432.- 432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 432.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 432.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

41/2563 
10 มี.ค. 63 

24. จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 

44,405.- 44,405.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพูนทรัพย์ เทรดด้ิง 
ราคา 44,405.- บาท 

ร้านพูนทรัพย์ เทรดด้ิง 
ราคา 44,405.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

50/2563 
10 มี.ค. 63 

25. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ 21,885.- 21,885.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 21,885.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 21,885.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

51/2563 
11 มี.ค. 63 

26. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดทำ
หน้ากากอนามัย  จำนวน 1 ป้าย 

432.- 432.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 432.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 432.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

42/2563 
11 มี.ค. 63 

27. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก
อเนกประสงค์ 85-3858 ขอนแก่น 

12,000.- 12,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 อู่เมธียนต์ 
ราคา 12,000.- บาท 

อู่เมธียนต์ 
ราคา 12,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

43/2563 
11 มี.ค. 63 

28. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 9 รายการ 

10,125.- 10,125.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 10,125.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 10,125.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

52/2563 
11 มี.ค. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   1  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

29. จัดซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ 
 

10,450.- 10,450.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 10,450.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 10,450.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

53/2563 
11 มี.ค. 63 

30. จัดซื้อโทรทัศน์ (LED) 32 นิ้ว 
จำนวน 2 เครื่อง 

20,400.- 20,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 

ร้าน เจเจซาวด์ 
ราคา 20,300.- บาท 

ร้าน เจเจซาวด์ 
ราคา 20,300.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

54/2563 
16 มี.ค. 63 

31. จัดซื้อตู้นิรภัยอเนกปแระสงค์. 
จำนวน 1 ตู้ 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. เมืองพล สหร่วมโรจน์ 
ราคา 6,800.- บาท 

หจก. เมืองพล สหร่วมโรจน์ 
ราคา 6,800.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

55/2563 
16 มี.ค. 63 

32. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์  
จำนวน 1 เครื่อง 

30,000.- 30,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท แอดไวท์ เมืองพล จำกัด 
ราคา 30,000.- บาท 

บริษัท แอดไวท์ เมืองพล 
จำกัด  ราคา 30,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

56/2563 
18 มี.ค. 63 

33. จัดซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทย
ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า  

24,912.- 24,912.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านใจงาม 
ราคา 24,912.- บาท 

ร้านใจงาม 
ราคา 24,912.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

57/2563 
20 มี.ค. 63 

34. จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัว 2,400.- 2,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 หจก. เมืองพล สหร่วมโรจน์ 
ราคา 2,400.- บาท 

หจก. เมืองพล สหร่วมโรจน์ 
ราคา 2,400.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

58/2563 
24 มี.ค. 63 

35. ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ 14,600.- 14,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. เมืองพล สหร่วมโรจน์ 
ราคา 14,600.- บาท 

หจก. เมืองพล สหร่วมโรจน์ 
ราคา 14,600.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

59/2563 
24 มี.ค. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   1  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

36. จัดซื้อถังพลาสติกโครงเหล็ก 
ขนาด1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง 

3,800.- 3,800.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านกิตติชัยค้าถัง 
ราคา 3,800.- บาท 

ร้านกิตติชัยค้าถัง 
ราคา 3,800.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

60/2563 
25 มี.ค. 63 

37. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
จำนวน 2 รายการ 

27,000.- 27,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงษ์ คอนกรีต 
ราคา 27,000.- บาท 

หจก.สกุลวงษ์ คอนกรีต 
ราคา 27,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

61/2563 
25 มี.ค. 63 

38. จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง 21,000.- 21,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงษ์ คอนกรีต 
ราคา 21,000.- บาท 

หจก.สกุลวงษ์ คอนกรีต 
ราคา 21,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

62/2563 
30 มี.ค. 63 

39. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   
จำนวน 11 รายการ 

16,475.- 16,475.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 10,450.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 10,450.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

63/2563 
31 มี.ค. 63 

40. จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
จำนวน 2 รายการ 

621.- 621.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ที พี ปริ๊นซ์ 
ราคา 621.- บาท 

ร้าน ที พี ปริ๊นซ์ 
ราคา 621.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

44/2563 
31 มี.ค. 63 

       
 

   

         
 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี      1  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน 

1,000,000.- 1,000,000.- ประกวด 
ราคา 

(e-bidding) 

1. บริษัท ไทย ออโต้ 
ฟลีท จำกัด 
   ราคา 987,500.- บาท 
2. บริษัท ทัชแล๊บ 2013 
จำกัด 
   ราคา 993,500.- บาท 
  

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท 
จำกัด 
ราคา 987,500.- บาท 

-เอกสารถูกต้อง 
-ราคาต่ำสุด 

5/2563 
3 ม.ีค. 2563 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหญ้าคา หมู่ท่ี 5 

347,000.- 346,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 345,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 345,000.- บาท 

ราคาต่ำสุด 11/2563 
23 มี.ค. 2563  

3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านชาดอำนวย หมู่ท่ี 11 

422,000.- 403,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 402,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 402,000.- บาท 

ราคาต่ำสุด 12/2563 
25 มี.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   5    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือนเมษายน 2563 

22,000.- 22,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา  6,185.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 6,185.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

64/2563 
31 มี.ค. 63 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือนเมษายน 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,000.-  บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,000.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

65/2563 
31 มี.ค. 63 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือนเมษายน 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา    -      บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา        -     บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

66/2563 
31 มี.ค. 63 

4. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน เม.ย. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

67/2563 
31 มี.ค. 63 

5. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน เม.ย. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

68/2563 
31 มี.ค. 63 

6. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน เม.ย. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

69/2563 
31 มี.ค. 63 

7. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน เม.ย. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

70/2563 
31 มี.ค. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    5  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน เม.ย. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

71/2563 
31 มี.ค. 63 

9. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน เม.ย. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

72/2563 
31 มี.ค. 63 

10. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน เม.ย. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

73/2563 
31 มี.ค. 63 

11. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน เม.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

74/2563 
31 มี.ค. 63 

12. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน เม.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

75/2563 
31 มี.ค. 63 

13. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน เม.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

76/2563 
31 มี.ค. 63 

14. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน เม.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

77/2563 
31 มี.ค. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   5  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน เม.ย. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

25/2563 
31 มี.ค. 63 

16. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน เม.ย. 63) 

7,200.- 7,200 เฉพาะ 

เจาะจง 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

26/2563 
31 มี.ค. 63 

17. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน เม.ย. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

27/2563 
31 มี.ค. 63 

18. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน เม.ย. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

28/2563 
31 มี.ค. 63 

19. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 8 รายการ 

2,370.- 2,370.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 2,370.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 2,370.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

67/2563 
8 เม.ย. 63 

20. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านทับบา หมู่ท่ี 3 

489,000.- 485,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 485,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 484,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

13/2563 
10 เม.ย. 63 

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านตำแย หมู่ท่ี 2 

280,000.- 279,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 279,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 278,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

14/2563 
13 เม.ย. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   5  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. จัดซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ 3,785.- 3,785.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 10,450.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 10,450.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

68/2563 
14 เม.ย. 63 

23. จัดซื้อหน้ากากคาร์บอน 
จำนวน 60 ช้ิน 

2,700.- 2,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เค.ซายน์เซนเตอร์แอนด์ 
เมดิคอล ราคา 2,700.- บาท 

หจก.เค.ซายน์เซนเตอร์แอนด์ 
เมดิคอล ราคา 2,700.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

69/2563 
14 เม.ย 63 

24. จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 
จำนวน 8 รายการ 

3,510.- 3,510.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บา้นเภสัช (2560) 
ราคา 3,510.- บาท 

หจก.บ้านเภสัช (2560) 
ราคา 3,510.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

70/2563 
14 เม.ย. 63 

25. จ้างเหมาบรรจุเคมีดับเพลิงและ
เปล่ียนสายฉีดดับเพลิง 2 รายการ 

20,000.- 20,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน KKC.CO2 เคมีภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิงราคา 20,000.- บาท 

ร้าน KKC.CO2 เคมีภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิงราคา 20,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

45/2563 
16 เม.ย. 63 

26. จ้างทำป้ายตามโครงการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า จำนวน 11 ป้าย 

4,752.- 4,752.- เฉพาะ 

เจาะจง 
รา้น ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 4,752.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 4,752.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

46/2563 
16 เม.ย. 63 

27. จัดซื้อตามโครงการป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า จำนวน 11 ป้าย 

51,320.- 51,320.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 หจก.เค.ซายน์เซนเตอร์แอนด์
เมดิคอล ราคา 51,320.- บาท 

หจก.เค.ซายน์เซนเตอร์แอนด์
เมดิคอล ราคา 51,320.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

71/2563 
16 เม.ย. 63 

28. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
จำนวน 2 รายการ 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 5,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 5,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

72/2563 
20 เม.ย. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   5  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

29. จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า จำนวน 2 รายการ 

9,200.- 9,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท มีดี 2020 คอร์ปอเรช่ัน 
จำกัด  ราคา 9,200.- บาท 

บริษัท มีดี 2020 คอร์ปอเรชั่น
จำกัด  ราคา 9,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

73/2563 
21 เม.ย. 63 

30. จ้างเหมาปรับปรุงสีรถยนต์ส่วนกลาง 
จำนวน 1 รายการ 

20,000.- 20,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

อู่เมธียนต์ 
ราคา 20,000.- บาท 

อู่เมธียนต์ 
ราคา 20,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

47/2563 
22 เม.ย 63 

31. จ้างเหมาต่อเติมโครงหลังคารถยนต์ 
ส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ 

30,000.- 30,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.รุ่งกิจการช่าง บ้านไผ่ 
ราคา 30,000.- บาท 

หจก.รุ่งกิจการช่าง บ้านไผ่ 
ราคา 30,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

48/2563 
22 เม.ย. 63 

32. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสายเมน
จ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 

5,900.- 5,900.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 5,900.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 5,900.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

49/2563 
23 เม.ย. 63 

33. จัดซื่อวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 10 รายการ 

14,565- 14,565.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 14,565.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 14,565.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

74/2563 
23 เม.ย. 63 

34. จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบ 
จำนวน 6 หลัง 

16,000.- 16,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
รา้นรุ่งเจริญผ้าใบ 
ราคา 16,000.- บาท 

รา้นรุ่งเจริญผ้าใบ 
ราคา 16,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

50/2563 
23 เม.ย. 63 

35. โครงการขุดลอกลำห้วยเสียว  
บ้านโนนเหม่น ม. 9  

339,000.- 323,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 323,400.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 322,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

15/2563 
28 เม.ย. 63 

 

 
 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี     1  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือน พฤษภาคม 2563 

19,000.- 19,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 8,300.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 8,300.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

75/2563 
30 เม.ย. 63 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือน พฤษภาคม 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

76/2563 
30 เม.ย. 63 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือน พฤษภาคม 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา     -      บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา       -     บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

77/2563 
30 เม.ย. 63 

4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ศึกษา) 
เดือน พฤษภาคม 2563 

4,000.- 4,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,000 บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

78/2563 
30 เม.ย. 63 

5. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

78/2563 
30 เม.ย. 63 

6. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน พ.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายบุญช่วย สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

79/2563 
30 เม.ย. 63 

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

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

81/2563 
30 เม.ย. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   1    เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน พ.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

83/2563 
30 เม.ย. 63 

9. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน พ.ค. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

80/2563 
30 เม.ย. 63 

10. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

82/2563 
30 เม.ย. 63 

11. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน พ.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

84/2563 
30 เม.ย. 63 

12. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน พ.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

85/2563 
30 เม.ย. 63 

13. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน พ.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจีรวัฒน์  ไทยลาว 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

87/2563 
30 เม.ย. 63 

14. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน พ.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

86/2563 
30 เม.ย. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   1  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

29/2563 
30 เม.ย. 63 

16. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,200.- 7,200 เฉพาะ 

เจาะจง 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

30/2563 
30 เม.ย. 63 

17. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

31/2563 
30 เม.ย. 63 

18. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน พ.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

32/2563 
30 เม.ย. 63 

19. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน พ.ค. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

88/2563 
30 เม.ย. 63 

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

6,532.- 6,5,32.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 6,532.- บาท 

นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 6,532.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

89/2563 
1 พ.ค. 63 

21. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
จำนวน 5 รายการ 

2,700.- 2,700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ชัยวัฒน ์
ราคา 2,700.- บาท 

ร้าน ชัยวัฒน ์
ราคา 2,700.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

79/2563 
1 พ.ค. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  1   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. โครงการขุดลอกลำห้วยโสกกาว 
บ้านท่าหลวง หมู่ท่ี 4 

212,000.- 199,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 198,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 198,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

16/2563 
1 พ.ค. 63 

23. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 8,555.- 8,555.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ระดมเคหะกิจ 
ราคา 8,555.- บาท 

หจก. ระดมเคหะกิจ 
ราคา 8,555.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

80/2563 
7 พ.ค. 63 

24. จ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นท่ีบริการ
อินเตอร์เน็ตและปรับปรุงเว็บไซต์ 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์
จำกัด  ราคา 8,000.- บาท 

บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์
จำกัด  ราคา 8,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

51/2563 
12 พ.ค. 63 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านชาด หมู่ท่ี 1 (เงินอุดหนุน) 

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

1.หจก.โชคมหาลาภ  
   ราคา 639,000.00 บาท 
2.หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 
  ราคา 485,000.00 บาท 
3.หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 
 ราคา 646,000.00 บาท 
4.หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์
เฮ้าส์  ราคา 570,000.00 บาท 

หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 
ราคา 485,000.00 บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

17/2563 
13 พ.ค. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี  1   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

26. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.  
บ้านหันใหญ่ หมู่ท่ี 6 

283,000.- 280,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 280,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 279,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

18/2563 
13 พ.ค. 63 

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

112,608.- 112,608.- เฉพาะ 

เจาะจง 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
ราคา 112,608.- บาท 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
ราคา 112,608.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

6/2563 
15 พ.ค. 63 

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

16,015.36 16,015.36 เฉพาะ 

เจาะจง 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
ราคา 16,015.36.- บาท 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
ราคา 16,015.36.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

7/2563 
15 พ.ค. 63 

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (เงินอุดหนุน) 

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

หจก.แวงใหญ่วัสดุก่อสร้าง 
ราคา 528,000.- บาท 

หจก.แวงใหญ่วัสดุก่อสร้าง 
ราคา 528,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

19/2563 
20 พ.ค. 63 

30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านท่าหลวง ม.4 

435,000.- 430,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 430,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 429,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

20/2563 
22 พ.ค. 63 

31. จ้างทำป้ายซีทรู กองการศึกษา 526.- 526.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 526.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 526.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

52/2563 
26 พ.ค. 63 

32. จ้างทำป้ายซีทรู กองคลัง 1,794.- 1,794.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,794.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,794.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

53/2563 
26 พ.ค. 63 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี     1  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

33. จ้างทำป้ายซีทรู กองช่าง 2,292.- 2,292.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 2,292.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 2,292.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

54/2563 
26 พ.ค. 63 

34. จ้างทำป้ายซีทรู สำนักปลัด 2,855.- 2,855.- เฉพาะ 
เจาะจง 

รา้นเมืองพลโฆษณา 
ราคา 3,475.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 3,475.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

55/2563 
26 พ.ค. 63 

35. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 
 

59,665.- 59,665.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 59,665.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 59,665.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

81/2563 
27 พ.ค. 63 

36. จัดซื้อน้ำด่ืม (ถัง 20 ลิตร) 
จำนวน 200 ถัง 

3,200.- 3,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านพรทิพย ์
ราคา3,200.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
 ราคา 3,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

82/2563 
28 พ.ค. 63 

         
 

       
 

   

         
 

 

 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี     2  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือน มิถุนายน 2563 

19,000.- 19,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 11,000.-  บาท 

สหกรณก์ารเกษตรเมืองพล 
 ราคา 11,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

83/2563 
29 พ.ค. 63 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือน มิถุนายน 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

84/2563 
29 พ.ค. 63 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือน มิถุนายน 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,500.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

85/2563 
29 พ.ค. 63 

4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ศึกษา) 
เดือน มิถุนายน 2563 

4,000.- 4,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.-  บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

86/2563 
29 พ.ค. 63 

5. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน มิ.ย. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

91/2563 
29 พ.ค. 63 

6. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน มิ.ย. 63) 

6,586.- 6,586.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 6,586.- บาท 

นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 6,586.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

101/2563 
4 มิ.ย 63 

7. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน มิ.ย. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

93/2563 
29 พ.ค. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   2    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน มิ.ย. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

95/2563 
29 พ.ค. 63 

9. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน มิ.ย. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

92/2563 
29 พ.ค. 63 

10. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน มิ.ย. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

94/2563 
29 พ.ค. 63 

11. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน มิ.ย.63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

96/2563 
29 พ.ค. 63 

12. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน มิ.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ ขอ่มขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

98/2563 
29 พ.ค. 63 

13. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน มิ.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมบัติ   พรมแสน 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมบัติ   พรมแสน 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

100/2563 
29 พ.ค. 63 

14. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน มิ.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

97/2563 
29 พ.ค. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   2  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน มิ.ย. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

33/2563 
29 พ.ค. 63 

16. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน มิ.ย. 63) 

7,200.- 7,200 เฉพาะ 

เจาะจง 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

34/2563 
29 พ.ค. 63 

17. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน มิ.ย. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

35/2563 
29 พ.ค. 63 

18. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน มิ.ย. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

36/2563 
29 พ.ค. 63 

19. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน มิ.ย. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

90/2563 
29 พ.ค. 63 

20. จ้างเหมาพนักงานขับรถรับ-ส่งเด็ก
เล็ก (เดือน มิ.ย. 63) 

6,532.- 6,5,32.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 6,532.- บาท 

นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 6,532.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

99/2563 
29 พ.ค. 63 

21. จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
จำนวน 2 รายการ 

630.- 630.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ที พี ปริ้นซ์ 
ราคา 630.- บาท 

รา้น ที พี ปริ้นซ์ 
ราคา 630.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

56/2563 
2 มิ.ย. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  2   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยและ 
หนองน้ำสาธารณะท่ีชำรุด  7 จุด 

128,000.- 128,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 128,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 127,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

21/2563 
2 มิ.ย. 63 

23. จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
โครงการปลูกต้นไม้ จำนวน 1 ป้าย 

432.- 432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 526.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 526.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

57/2563 
9 มิ.ย. 63 

24. วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 24,450.- 24,450.- เฉพาะ 

เจาะจง 

ร้านวังทรัพย์การค้า 
ราคา 24,450.- บาท 

ร้านวังทรัพย์การค้า 
ราคา 24,450.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

87/2563 
9 มิ.ย. 63 

25. จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ซัมซุง 
จำนวน 1 เครื่อง 

1,700.- 1,700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเอ็นแอนด์ เอ็น อินเตอร์เน็ต 
ราคา 1,700.- บาท 

ร้านเอ็นแอนด์ เอ็น อินเตอร์เน็ต 
ราคา 1,700.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

58/2563 
9 มิ.ย. 63 

26. จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 1 ป้าย 

432.- 432.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 432.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 432.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

59/2563 
10 มิ.ย. 63 

27. จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 

500.- 500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด 
ราคา 500.- บาท 

บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด 
ราคา 500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

60/2563 
10 มิ.ย 63 

28. โครงการทาสีปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เมืองพล 

109,000.- 109,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์  แสงตาว 
ราคา 108,000.- บาท 

นายประดิษฐ์  แสงตาว 
ราคา 108,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

22/2563 
11 มิ.ย. 63 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  2   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

29. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
นค 150 ขอนแก่น 

2,850.- 2,850.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 2,850.- บาท 

สุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 2,850.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

61/2563 
12 มิ.ย. 63 

30. วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 6,020.- 6,020.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ชัยวัฒน ์
ราคา 2,700.- บาท 

ร้าน ชัยวัฒน ์
ราคา 2,700.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

88/2563 
17 มิ.ย. 63 

31. วัสดุงานบ้านงานครัว  
จำนวน 10 รายการ 

16,466.- 16,466.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 14,565.- บาท 

หจก. โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 14,565.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

89/2563 
18 มิ.ย. 63 

32. วัสดุเครื่องแต่งกาย 
จำนวน 1 รายการ (ชุดอปพร.) 

97,200.- 97,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบุษยา เครื่องแบบ 
ราคา 97,200.- บาท 

ร้านบุษยา เครื่องแบบ 
ราคา 97,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

90/2563 
22 มิ.ย. 63 

33. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน 2 รายการ 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด 
ราคา 8,000.- บาท 

บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด 
ราคา 8,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

62/2563 
24 มิ.ย. 63 

34. จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก จำนวน 10 ป้าย 

4,320.- 4,320.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 4,320.- บาท 

ร้าน ช.ช่างศิลป์ 
ราคา 4,320.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

63/2563 
24 มิ.ย 63 

35. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 2 รายการ 

2,117.50 2,117.50 เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 2,117.50 บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 2,117.50 บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

64/2563 
25 มิ.ย. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี  2   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

36. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
(1 ก.ค. 63 – 30 ต.ค. 63) 

286,634.28 286,634.28 เฉพาะ 

เจาะจง 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
ราคา 286,634.28 บาท 

องค์การสง่เสริมกจิการโคนม  
ราคา 286,634.28 บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

8/2563 
30 มิ.ย. 63 

37. อาหารเสริม (นม) ศพด. 
(1 ก.ค. 63 – 30 ต.ค. 63) 

44,886.80 44,886.80 เฉพาะ 
เจาะจง 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
ราคา 44,886.80 บาท 

องค์การสง่เสริมกจิการโคนม  
ราคา 44,886.80 บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

9/2563 
30 มิ.ย. 63 

38. จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว 
แบบลากจูง รหัส 005-58-0006 

395,000.- 395,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

หจก. เค ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์ 
เทรด ราคา 395,000.- บาท 

หจก. เค ดับเบิ้ล เอส อินเตอร์
เทรด ราคา 395,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

2/2563 
30 มิ.ย. 63 

         

         

        
 

 

 
 

        

 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี    3   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือน กรกฎาคม 2563 

19,000.- 19,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 9,500.-  บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 9,500- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

91/2563 
30 มิ.ย. 63 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือน กรกฎาคม 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,000.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

92/2563 
30 มิ.ย. 63 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือน กรกฎาคม 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,500.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 1,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

93/2563 
30 มิ.ย. 63 

4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ศึกษา) 
เดือน กรกฎาคม 2563 

4,000.- 4,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,000.-  บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

94/2563 
30 มิ.ย. 63 

5. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน ก.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

103/2563 
30 มิ.ย. 63 

6. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน ก.ค. 63) 

6,586.- 6,586.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 7,600.- บาท 

นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

104/2563 
30 มิ.ย. 63 

7. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน ก.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

106/2563 
30 มิ.ย. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    3  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือนก.ค.. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

105/2563 
30 มิ.ย. 63 

9. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน ก.ค. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

108/2563 
30 มิ.ย. 63 

10. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน ก.ค. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

107/2563 
30 มิ.ย. 63 

11. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน ก.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

110/2563 
30 มิ.ย. 63 

12. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ก.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

112/2563 
30 มิ.ย. 63 

13. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ก.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมบัติ   พรมแสน 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมบัติ   พรมแสน 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

113/2563 
30 มิ.ย. 63 

14. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ก.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

111/2563 
30 มิ.ย. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   3  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

37/2563 
30 มิ.ย. 63 

16. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.ค. 63) 

7,200.- 7,200 เฉพาะ 

เจาะจง 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 7,200.- บาท 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

38/2563 
30 มิ.ย. 63 

17. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

39/2563 
30 มิ.ย. 63 

18. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

40/2563 
30 มิ.ย. 63 

19. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน ก.ค. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

102/2563 
30 มิ.ย. 63 

20. จ้างเหมาพนักงานขับรถรับ-ส่งเด็ก
เล็ก (เดือน ก.ค. 63) 

7,500.- 7,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 7,500.- บาท 

นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 7,500.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

109/2563 
30 มิ.ย. 63 

21. จัดซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง 800.- 800.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท แก๊ส อาร์.บี จำกัด 
ราคา 800.- บาท 

บริษัท แก๊ส อาร์.บ ีจำกัด 
ราคา 800.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

95/2563 
10 ก.ค. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   3  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

.22. จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม  
จำนวน 60 ชุด 

1,200.- 1,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 1,200.- บาท 

หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 1,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

96/2563 
10 ก.ค. 63 

23. โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านโนนเหม่น หมู่ท่ี 9 

287,000.- 286,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 286,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 285,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

23/2563 
10 ก.ค 63 

24. จ้างเหมาบริการเช่าถังดับเพลิง 
จำนวน 15 ถัง 

8,250.- 8,250.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอาร์ที เซอร์วิส 
ราคา 8,250.- บาท 

ร้านอาร์ที เซอร์วิส 
ราคา 8,250.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

65/2563 
10 ก.ค 63 

25. จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมฯ จำนวน 1 ป้าย 

432.- 432.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 432.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 432.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

66/2563 
10 ก.ค 63 

26. จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 1 คัน 

1,500.- 1,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายทรงกต มลเทียนอาจ 
ราคา 1,500.- บาท 

นายทรงกต มลเทียนอาจ 
ราคา 1,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

67/2563 
13 ก.ค 63 

27. จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 1 คัน 

1,500.- 1,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอุบาย โยธานันท์ 
ราคา 1,500.- บาท 

นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 7,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

68/2563 
13 ก.ค 63 

28. จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 1 คัน 

1,500.- 1,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายศรายุทธ์ แสงจันทร์ 
ราคา 1,500.- บาท 

นายศรายุทธ์ แสงจันทร์ 
ราคา 1,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

69/2563 
13 ก.ค 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   3  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

.29. จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 1 คัน 

1,500.- 1,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายประหยัด สมบูรณ์ 
ราคา 1,500.- บาท 

นายประหยัด สมบูรณ์ 
ราคา 1,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

70/2563 
13 ก.ค. 63 

30. โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.เมืองพล 

190,000.- 190,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นายประดิษฐ์  แสงตาว 
ราคา 187,000.- บาท 

นายประดิษฐ์  แสงตาว 
ราคา 187,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

24/2563 
14 ก.ค 63 

31. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
ภายใน ศพด.อบต.เมืองพล 

390,000.- 375,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายประดิษฐ์  แสงตาว 
ราคา 373,000.- บาท 

นายประดิษฐ์  แสงตาว 
ราคา 373,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

25/2563 
17 ก.ค 63 

32. จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

432.- 432.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 432.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 432.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

71/2563 
21 ก.ค 63 

33. จัดซื้อตะแกรงรับขยะ 4 ช่อง 
จำนวน 1 ชุด 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านมานะชัยวัสดุก่อสร้าง 
ราคา 3,000.- บาท 

ร้านมานะชัยวัสดุก่อสร้าง 
ราคา 3,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

98/2563 
21 ก.ค 63 

34. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000.- 22,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด 
ราคา 21,900.- บาท 

บริษัท แอดไวซ์เมืองพล จำกัด 
ราคา 21,900.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

99/2563 
29 ก.ค 63 

35. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้าน
ทับบา หมู่ท่ี 3 

417000.- 391,900.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 391,900.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 391,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

26/2563 
31 ก.ค. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    1   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือน สิงหาคม 2563 

19,000.- 19,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 11,300.-  บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 11,300.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

100/2563 
31 ก.ค. 63 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือน สิงหาคม 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,200.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 3,200.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

101/2563 
31 ก.ค. 63 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือน สิงหาคม 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา  -        บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา      - บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

102/2563 
31 ก.ค. 63 

4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ศึกษา) 
เดือน สิงหาคม 2563 

4,000.- 4,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.-  บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

103/2563 
31 ก.ค. 63 

5. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน ส.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

115/2563 
31 ก.ค. 63 

6. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน ส.ค. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 7,600.- บาท 

นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

116/2563 
31 ก.ค. 63 

7. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน ส.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

118/2563 
31 มิ.ย. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี    1 เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน ส.ค. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

117/2563 
31 ก.ค. 63 

9. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน ส.ค. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

120/2563 
31 ก.ค. 63 

10. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน ส.ค. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

119/2563 
31 ก.ค. 63 

11. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน ส.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

122/2563 
31 ก.ค. 63 

12. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ส.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

123/2563 
31 ก.ค. 63 

13. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ส.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมบัติ   พรมแสน 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมบัติ   พรมแสน 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

124/2563 
31 ก.ค. 63 

14. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ส.ค. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

125/2563 
31 ก.ค. 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   1  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ส.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

41/2563 
31 ก.ค. 63 

16. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ส.ค. 63) 

7,200.- 7,200 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 7,200.- บาท 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

42/2563 
31 ก.ค. 63 

17. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ส.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

43/2563 
31 ก.ค. 63 

18. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ส.ค. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

44/2563 
31 ก.ค. 63 

19. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน ส.ค. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบญัญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

114/2563 
31 ก.ค. 63 

20. จ้างเหมาพนักงานขับรถรับ-ส่งเด็ก
เล็ก (เดือน ส.ค. 63) 

7,500.- 7,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 7,500.- บาท 

นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 7,500.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

121/2563 
31 ก.ค. 63 

21. วัสดุเกษตรจำนวน 1 รายการ 750.- 750.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ชมสวน 
ราคา 750.- บาท 

ร้าน ชมสวน 
ราคา 750.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

104/2563 
5 ส.ค. 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   1  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
จำนวน 18 รายการ 

21,553.- 21,553.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 21,553.- บาท 

หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 21,553.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

105/2563 
5 ส.ค. 63 

23. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
จำนวน 7 รายการ 

31,590.- 31,590.- เฉพาะ 

เจาะจง 

หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 31,590.- บาท 

หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 31,590.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

106/2563 
6 ส.ค 63 

24. จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,600.- 5,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเลมอน คอมพิวเตอร์ 
ราคา 5,600.- บาท 

ร้านเลมอน คอมพิวเตอร์ 
ราคา 5,600.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

72/2563 
6 ส.ค 63 

25. จ้างถ่ายเอกสาร A4 
จำนวน 1 รายการ 

1,334.- 1,334.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้าน ที.พี.ปริ๊นซ ์
ราคา 1,334.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,334.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

73/2563 
7 ส.ค 63 

26. จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

500.- 500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเลมอน คอมพิวเตอร์ 
ราคา 500.- บาท 

ร้านเลมอน คอมพิวเตอร์ 
ราคา 500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

74/2563 
11 ส.ค 63 

27. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ชีพ 
จำนวน 15 ป้าย 

1,440.- 1,440.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,440.- บาท 

ร้านเมืองพลโฆษณา 
ราคา 1,440.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

75/2563 
14 ส.ค 63 

28. จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 2  เครื่อง (กองคลัง) 

8,100.- 8,100.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 8,100.- บาท 

ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 8,100.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

76/2563 
18 ส.ค 63 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   1  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

29. จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1  เครื่อง (ห้องนายกฯ) 

13,350.- 13,350.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 13,350.- บาท 

ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 13,350.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

77/2563 
18 ส.ค. 63 

30. จัดซื้อน้ำด่ืม จำนวน 200 ถัง 3,200.- 3,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,200.- บาท 

ร้านพรทิพย ์
ราคา 3,200.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

107/2563 
19 ส.ค 63 

31. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น   

6,790.- 6,790.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน สุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 6,790.- บาท 

ร้าน สุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 6,790.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

78/2563 
19 ส.ค 63 

32.  โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.  
บ้านชาดอำนวย ม.11 

478,000.- 449,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 449,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 448,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

28/2563 
19 ส.ค 63 

33. จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ก กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง 

3,500.- 3,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเลมอน คอมพิวเตอร์ 
ราคา 3,500.- บาท 

ร้านเลมอน คอมพิวเตอร์ 
ราคา 3,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

79/2563 
21 ส.ค 63 

34. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 16,000.- 16,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 16,000.- บาท 

หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 16,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

108/2563 
25 ส.ค 63 

35. วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 3,420.- 3,420.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 3,420.- บาท 

หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 3,420.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

109/2563 
25 ส.ค 63 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

วันท่ี   1  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

36. วัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 2,450.- 2,450.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 2,450.- บาท 

หจก.โบ๊ทบุ๊คส์ 
ราคา 2,450.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

110/2563 
26 ส.ค. 63 

37. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 4 เครื่อง 

8,400.- 8,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 

ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 13,350.- บาท 

ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 13,350.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

80/2563 
31 ส.ค 63 

          

         

         
 

         
 

         
 

 

 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    30   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป.) 
เดือน กันยายน 2563 

19,000.- 19,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 11,300.-  บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 11,300.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

111/2563 
31 ส.ค. 63 

2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กู้ชีพ) 
เดือน กันยายน 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,650.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,650.-  บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

112/2563 
31 ส.ค. 63 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ป้องกัน) 
เดือน กันยายน 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา  -        บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา      - บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

113/2563 
31 ส.ค. 63 

4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ศึกษา) 
เดือน กันยายน 2563 

4,000.- 4,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,500.-  บาท 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 
 ราคา 2,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

114/2563 
31 ส.ค. 63 

5. จ้างเหมาบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(เดือน ก.ย. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

นายพระเนียง สุนนท์ 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

127/2563 
31 ส.ค. 63 

6. จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน (เดือน ก.ย. 63) 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
 นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 7,600.- บาท 

นางสาวเสาร์  แสงตาว 
ราคา 7,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

128/2563 
31 ส.ค. 63 

7. จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล กองคลัง (เดือน ก.ย. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำมาตย์ 
ราคา 9,000.- บาท 

นางสาวศศิประภาภรณ์ วิชัยคำ
มาตย์ ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

130/2563 
31 ส.ค. 63 

 



 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน   พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี    30 เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาบุคคลเปิด-ปิดอาคาร
สำนักงาน (เดือน ก.ย. 63) 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

นายอนุชา ไขกลางดอน 
ราคา 9,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

129/2563 
31 ส.ค. 63 

9. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด.  (เดือน ก.ย. 63) 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

นางพันทิพา สุทธิสาร 
ราคา 8,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

132/2563 
31 ส.ค. 63 

10. จ้างเหมาบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ 
(เดือน ก.ย. 63) 

7,700.- 7,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

นายทนงศักดิ์ สุวรรณคำ 
ราคา 7,700.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

131/2563 
31 ส.ค. 63 

11. จ้างเหมาบุคคลขับรถและเก็บขยะ
(เดือน ก.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายจรรยา  ศรีตะ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

134/2563 
31 ส.ค. 63 

12. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ก.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมโภชน์ ก้อนบุบผา 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

135/2563 
31 ส.ค. 63 

13. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ก.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสุบรรณ์ ข่อมขันธ์ 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

136/2563 
31 ส.ค. 63 

14. จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะ 
(เดือน ก.ย. 63) 

8,600.- 8,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสมบัติ   พรมแสน 
ราคา 8,600.- บาท 

นายสมบติั   พรมแสน 
ราคา 8,600.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

137/2563 
31 ส.ค. 63 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.ย. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

นายมนัส มุ่งสิน 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

45/2563 
31 ส.ค. 63 

16. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.ย. 63) 

7,200.- 7,200 เฉพาะ 

เจาะจง 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 7,200.- บาท 

นางสาวสมพงษ์ บัวแสง 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

46/2563 
31 ส.ค. 63 

17. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.ย. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสินธุ  แก้วใส 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

47/2563 
31 ส.ค. 63 

18. จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(เดือน ก.ย. 63) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

นายสุชิน สุวรรณงาม 
ราคา 7,200.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

48/2563 
31 ส.ค. 63 

19. จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ (เดือน ก.ย. 63) 

5,400.- 5,400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

นายบัญญัติ  ปัสสารู 
ราคา 5,400.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

126/2563 
31 ส.ค. 63 

20. จ้างเหมาพนักงานขับรถรับ-ส่งเด็ก
เล็ก (เดือน ก.ย. 63) 

7,500.- 7,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 7,500.- บาท 

นายโภคิน  สุทธิสาร 
ราคา 7,500.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

133/2563 
31 ส.ค. 63 

21. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านชาด หมู่ท่ี 1 

490,000.- 464,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 464,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 463,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

30/2563 
2 ก.ย. 63 

 



 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

22. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
ศพด. จำนวน 1 เครื่อง 

2,850.- 2,850.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 2,850.- บาท 

ร้านเจเจซาวด์ 
ราคา 2,850.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

81/2563 
3 ก.ย. 63 

23. จ้างสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อบต.เมืองพล ปี 63 

15,000.- 15,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ราคา 15,000.- บาท 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ราคา 15,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

82/2563 
9 ก.ย. 63 

24. จัดซื้อโต๊ะทำงานและโต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชุด 

48,000.- 48,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นาย เฟอร์นิเจอร์  
ราคา 48,000.- บาท 

นาย เฟอร์นิเจอร์  
ราคา 48,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

115/2563 
10 ก.ย. 63 

25. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้าน
หันใหญ่ หมู่ท่ี 6 

191,000.- 176,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 176,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 175,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

31/2563 
10 ก.ย. 63 

26. จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
จำนวน 2 รายการ 

1,164.- 1,164.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ที.พี.ปริ๊นซ ์
ราคา 1,164.- บาท 

ร้าน ที.พี.ปริ๊นซ ์
ราคา 1,164.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

83/2563 
10 ก.ย. 63 

27. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ 28,730.- 28,730.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านเงินดีเฟอร์นิเจอร ์
ราคา 28,730.- บาท 

ร้านเงินดีเฟอร์นิเจอร ์
ราคา 28,730.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

116/2563 
10 ก.ย. 63 

28. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าจำนวน 1 เครื่อง 9,500.- 9,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านพัฒน์เกษตรยนต์ 
ราคา 8,500.- บาท 

ร้านพัฒน์เกษตรยนต์ 
ราคา 8,500.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

117/2563 
14 ก.ย. 63 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

29. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น   

1,240.- 1,240.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 1,240.- บาท 

สุวิทย์การช่าง 2 
ราคา 1,240.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

84/2563 
14 ก.ย. 63 

30. จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  
จำนวน 1 เครื่อง 

11,000.- 11,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 

บริษัท บ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด 
ราคา 11,000.- บาท 

บริษัท บ้านไผ่การไฟฟ้า จำกัด
ราคา 11,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

118/2563 
15 ก.ย. 63 

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาด 
หมูท่ี่ 1 

489,000.- 466,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 466,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 465,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

32/2563 
21 ก.ย. 63 

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านชาดอำนวย หมู่ท่ี 11 

57,000.- 56,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 56,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 55,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

33/2563 
24 ก.ย. 63 

33. โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานโซล่าเซลส์ บ้านหญ้าคา ม.5 

30,000.- 28,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.ซันเพาเวอร์ แอนด์ คอน
สตรั๊คชั่น ราคา 28,000.- บาท 

หจก.ซันเพาเวอร์ แอนด์ คอน
สตรั๊คชั่น ราคา 28,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

85/2563 
25 ก.ย. 63 

34. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านหันใหญ่  หมู่ท่ี 6 (เงินอุดหนุน) 

488,000.- 463,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 463,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 462,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

34/2563 
25 ก.ย. 63 

35. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านชาด หมู่ท่ี 1 (เงินอุดหนุน) 

488,000.- 463,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 462,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 462,000.- บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

35/2563 
25 ก.ย. 63 

 



 
 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
วันท่ี   30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

36. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ  33,565.78 33,565.78 เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 33,565.78 บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 33,565.78 บาท 

ราคา 
ต่ำสุด 

119/2563 
28 ก.ย. 63 
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