
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประปา บานโพธิ์หมาก

แขง หมูท่ี 1
14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.ต.แดนชะนะ  สุดตา ส.ต.แดนชะนะ  สุดตา ตามกฎกระทรวง 13/2563 27/02/2563

2
คาจางเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีผูชวยเจา

พนักงานธุรการ ตั้งไว 70,000
70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิภา  อ.ท.ชม นางสาวพรทิภา  อ.ท.ชม ตามกฎกระทรวง 14/2563 27/02/2563

3 คาจางเหมาบริการผูชวยผูดูแลเด็ก 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวขนิษฐา  บุญเติมนิติ

กุล

นางสาวขนิษฐา  บุญเติมนิติ

กุล
ตามกฎกระทรวง 15/2563 27/02/2563

4 วัสดุวิทยาศาสตร (วัคซีน วัสดุอุปรณ) 7,720.00 7,720.00 เฉพาะเจาะจง รานกวงเฮงเภสัช 1 รานกวงเฮงเภสัช 1 ตามกฎกระทรวง 26/2563 13/02/2563

5
คาใชจายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ หรือฝกอบรม

สัมมนาตาง ๆ
8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบึงโขงหลงโฟโต รานบึงโขงหลงโฟโต ตามกฎกระทรวง 27/2563 17/02/2563

6
คาใชจายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ หรือฝกอบรม

สัมมนาตาง ๆ
6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี โสภาเลิศ นางรัชนี โสภาเลิศ ตามกฎกระทรวง 28/2563 17/02/2563

7
คาใชจายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ หรือฝกอบรม

สัมมนาตาง ๆ
4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี โสภาเลิศ นางรัชนี โสภาเลิศ ตามกฎกระทรวง 29/2563 17/02/2563

8 วัสดุคอมพิวเตอร 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง
ราน BOM ปริ้นเตอร โดย

นายศาสตรา อินทรชัย

ราน BOM ปริ้นเตอร โดย

นายศาสตรา อินทรชัย
ตามกฎกระทรวง 30/2563 20/02/2563

9

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร All In 

One สําหรับงานสํานักงาน, คาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคิงสเซอรวิส รานคิงสเซอรวิส ตามกฎกระทรวง 31/2563 20/02/2563

10

โครงการชวยเหลือในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  การสังคมสงเคราะห  เด็กเยาวชน  ผูสูงอายุ  คน

พิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส คนไรท่ีพึ่ง ครอบครัวผู

มีรายไดนอย  และผูประสบปญหาทางสังคม

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตั้งเจริญพาณิชย รานตั้งเจริญพาณิชย ตามกฎกระทรวง 33/2563 24/02/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง
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11 คาจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง
เอ็น.พี.อิเล็กทรอนิกส โดย

นายปริวัฒน  คําเหมือน

เอ็น.พี.อิเล็กทรอนิกส โดย

นายปริวัฒน  คําเหมือน
ตามกฎกระทรวง 34/2563 26/02/2563

12 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง
เอ็น.พี.อิเล็กทรอนิกส โดย

นายปริวัฒน  คําเหมือน

เอ็น.พี.อิเล็กทรอนิกส โดย

นายปริวัฒน  คําเหมือน
ตามกฎกระทรวง 34/2563 26/02/2563

13
ขออนุมัติซื้อน้ํามันเช้ือเพลิงประจําเดือน  มกราคม  

2563
4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานหนองสิมบริการ รานหนองสิมบริการ ตามกฎกระทรวง 35/2563 12/02/2563

14
คานํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตสวนกลาง  ประจําเดือน

  มกราคม  2563
35,840.00 35,840.00 เฉพาะเจาะจง รานหนองสิมบริการ รานหนองสิมบริการ ตามกฎกระทรวง 73/63 13/02/2563

15 คานํ้าดื่ม  ประจําเดือน  มกราคม  2563 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง รานวัฒนะไชยการคา รานวัฒนะไชยการคา ตามกฎกระทรวง 74/63 14/02/2563

16

คาจางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง 

หมายเลขทะเบียน  80-1995 บึงกาฬ (รถยนต

บรรทุกขยะ) และรถยนตสวนกลาง (รถกูชีพกูภัย)  

หมายเลขทะเบียน บก 4380 บึงกาฬ

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคจิตลัดดา รานโชคจิตลัดดา ตามกฎกระทรวง 78/63 19/02/2563

17
โครงการปรับปรุง(บูรณะ)ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตร  ณ บานดงชมภู หมูที่ 7
369,000.00   369,000.00   เฉพาะเจาะจง

รานเปนหนึ่งการคา โดย

นายอภิสิทธิ์ แสนพิมพ

รานเปนหนึ่งการคา โดยนาย

อภิสิทธิ์ แสนพิมพ
ตามกฎกระทรวง จ.17/2563 07/02/2563

18
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บานบัว

โคก หมูที่ 4
105,000.00   105,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ม.ร่ํารวย 999 หจก.ม.ร่ํารวย 999 ตามกฎกระทรวง จ.18/2563 11/02/2563

19
โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร อบต.โพธิ์หมากแขง
203,000.00   203,000.00   เฉพาะเจาะจง รานตั้งเจริญพาณิชย รานตั้งเจริญพาณิชย ตามกฎกระทรวง จ.19/2563 21/02/2563

20
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บานนา

สาร หมูที่ 12
249,000.00   249,000.00   เฉพาะเจาะจง รานชัยฤทธิ์กอสราง รานชัยฤทธิ์กอสราง ตามกฎกระทรวง จ.20/2563 24/02/2563
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21

คาปรับปรุงขยายเขตทอสงนํ้าดิบเพื่อผลิตนํ้าประปา

พรอมโรงสูบน้ําสําหรับระบบประปาหมูบาน บานหนอง

บัวงาม หมูที่ 15 ตั้งไว 470,000บาท รายละเอียด

ดังน้ี ขยายทอสงนํ้า pvc ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว 

ความยาวไมนอยกวา 450 เมตร ขุดกลบหลังทอให

เรียบรอย พรอมโรงสูบน้ํากวาง 2.50 ม.ยาว 2.50 ม.

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ขนาดไมนอยกวา 20 แรงมา 

พรอมอุปกรณครบชุด (ตามแบบ อบต.กําหนด)

469,000.00   469,000.00   เฉพาะเจาะจง
รานเปนหนึ่งการคา โดย

นายอภิสิทธิ์ แสนพิมพ

รานเปนหนึ่งการคา โดยนาย

อภิสิทธิ์ แสนพิมพ
ตามกฎกระทรวง จ.21/2563 26/02/2563


