
             แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2564 

 หน่วยงาน/องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่   5   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาใน
การซื้อ/จ้าง 

1. จ้างซ่อมแซมเครื่องตัด
หญ้า 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ร้านหมักการยาง 1,050 ราคาต่ าสุด 021/2564 
01/03/2564 

2. จ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 

166,000 166,000 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างทอง ก่อสร้าง 166,000 ราคาต่ าสุด 122/2564 
15/03/2564 

3. จ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 

246,000 246,000 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างทอง ก่อสร้าง 
 

246,000 ราคาต่ าสุด 123/2564 
15/03/2564 

4. จ้างก่อสร้างโครงการฝาย
น้ าล้น ม.6 

249,500     249,500 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างทอง ก่อสร้าง 

 

249,500 ราคาต่ าสุด 124/2564 
15/03/2564 

5. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.12 

244,500 244,500 เฉพาะเจาะจง ร้านช้างทอง ก่อสร้าง 
 

244,500 ราคาต่ าสุด 125/2564 
15/03/2564 

6. จ้างท าป้ายไวนิล 1,476 1,476 เฉพาะเจาะจง ร้านนอมเก้าดีไซน์ 1,476 ราคาต่ าสุด 126/2564 
22/03/2564 

7. จ้างก่อสร้างระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.14 

249,500 249,500 เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยาแทร็กเตอร์ 249,500 ราคาต่ าสุด 127/2564 
23/03/2564 

8. จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.ม.1 
 

248,500 248,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เลิคศิลป์ การโยธา 248,500 ราคาต่ าสุด 128/2564 
23/03/2564 



9. จ้างก่อสร้างโครงการวาง
ท่อประปา ม.10 

181,000 181,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยาแทร็กเตอร์ 181,000 ราคาต่ าสุด 129/2564 
23/03/2564 

10. จ้างโครงการปรับปรุงถนน
ดิน ม.16 

211,000 211,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยาแทร็กเตอร์ 211,000 ราคาต่ าสุด 130/2564 
23/03/2564 

11. จ้างโครงการปรับปรุงถนน
ดิน ม.8 

69,000 69,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยาแทร็กเตอร์ 
 

69,000 ราคาต่ าสุด 131/2564 
23/03/2564 

12. จ้างโครงการบุกเบิกถนน
ดิน ม.4 

21,500 21,500 เฉพาะเจาะจง หจก.วิทยาแทร็กเตอร์ 

 

21,500 ราคาต่ าสุด 132/2564 
23/02/2564 

13. จ้างโครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เลิคศิลป์ การโยธา 200,000 ราคาต่ าสุด 133/2564 
23/03/2564 

14. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.
74-004 สายบ้านสระ
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 13 - 
บ้านเหล้าค้อ  

1,430,000 1,430,000 (e-bidding) หจก.สุรินทร์เกษมสุข
พานิช 

1,430,000 ราคาต่ าสุด 003/2564 
04/03/2564 

15. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรหัส
ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ
74-001 สายบ้านปอ
พาน หมู่ที่ 14  

1,097,000 1,097,000 (e-bidding) หจก.โชคโกศล ก่อสร้าง 1,097,000 ราคาต่ าสุด 004/2564 
18/03/2564 

16. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเมรุบ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 

5,010,000 5,010,000 (e-bidding) หจก.สุรินทร์เกษมสุข
พานิช 

5,010,000 ราคาต่ าสุด 005/2564 
19/03/2564 



12 - บ้านเหล่าคา ต าบล
ปอพาน  

17. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 9,300 9,300 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 

นาเชือก 

9,300 ราคาต่ าสุด 026/2564 
01/03/2564 

18. จัดซื้ออาหารเสริมนม สพฐ 135,512.78 135,512.78 เฉพาะเจาะจง โรงนม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

135,512.78 ราคาต่ าสุด 027/2564 
18/03/2564 

19. จัดซื้ออาหารเสริมนม 
ศพด. 

37,324.86 37,324.86 เฉพาะเจาะจง โรงนม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

37,324.86 ราคาต่ าสุด 028/2564 
18/03/2564 

20. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
กองสาธารณสุข 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐพล โอเอ 3,500 ราคาต่ าสุด 029/2564 
18/03/2564 

21. จัดซื้อวัสดุส านักงานกอง
สาธารณสุข 

4,995 4,995 เฉพาะเจาะจง หจก.สื่อศึกษา
มหาสารคาม 

4,995 ราคาต่ าสุด 030/2564 
18/03/2564 

22. จัดซื้อวัสดุส านักงานกอง
คลัง 

24,911 24,911 เฉพาะเจาะจง หจก.สื่อศึกษา
มหาสารคาม 

24,911 ราคาต่ าสุด 031/2564 
18/03/2564 

23. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ส านักปลัด 

3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง ร้านนอมเก้าดีไซต์ 3,850 ราคาต่ าสุด 033/2564 
22/03/2564 

 
 


