
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

1 คาจางเหมาบริการผูชวยนายชางโยธา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณินทร  ยาคํา นายคณินทร  ยาคํา ตามกฎกระทรวง 16/2563 26/03/2563

2
คชจ.ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ,คาใชจายในการ

ฝกอบรมสัมมนา
30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคุณธรรม บานดงไร รานคุณธรรม บานดงไร ตามกฎกระทรวง 28/2563 06/03/2563

3 ซอมเครื่องปริ้นเตอร 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง รานคิงคเซอรวิส รานคิงคเซอรวิส ตามกฎกระทรวง 29/2563 10/03/2563

4 ซอมรถยนตสวนกลาง 89,520.00 89,520.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคจิตลัดดา รานโชคจิตลัดดา ตามกฎกระทรวง 31/2563 24/03/2563

5 วัสดุสํานักงาน 23,865.00 23,865.00 เฉพาะเจาะจง รานบึงโขงหลงโฟโต รานบึงโขงหลงโฟโต ตามกฎกระทรวง 32/2563 02/03/2563

6
คาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเปด, คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 

ลิ้นชัก
13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

รานการตูนเฟอรนิเจอร โดย

นางสาวสุภัสสรา  สิงหพันธ

รานการตูนเฟอรนิเจอร โดย

นางสาวสุภัสสรา  สิงหพันธ
ตามกฎกระทรวง 36/2563 03/03/2563

7 คาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเปด 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง
รานการตูนเฟอรนิเจอร โดย

นางสาวสุภัสสรา  สิงหพันธ

รานการตูนเฟอรนิเจอร โดย

นางสาวสุภัสสรา  สิงหพันธ
ตามกฎกระทรวง 37/2563 03/03/2563

8

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน

ประมวลผล, คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED

 ขาวดํา (18 หนา/นาที), คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 

ขนาด 1 kVA

81,400.00 81,400.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็น รวมคา พีเอ็น รวมคา ตามกฎกระทรวง 38/2563 03/03/2563

9 คาใชจายในการรณรงคปองกันควบคุมโรค 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม เอ็ม พี เมดิคอล ราน เอ็ม เอ็ม พี เมดิคอล ตามกฎกระทรวง 40/2563 16/03/2563

10

โครงการชวยเหลือในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  การสังคมสงเคราะห  เด็กเยาวชน  ผูสูงอายุ  คน

พิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส คนไรท่ีพึ่ง ครอบครัวผู

มีรายไดนอย  และผูประสบปญหาทางสังคม

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตั้งเจริญพาณิชย รานตั้งเจริญพาณิชย ตามกฎกระทรวง 42/2563 06/03/2563

11
เงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน
30,537.00 30,537.00 เฉพาะเจาะจง ราน พี เอ็น รวมคา ราน พี เอ็น รวมคา ตามกฎกระทรวง 43/2563 20/03/2563

12 วัสดุสํานักงาน 14,590.00 14,590.00 เฉพาะเจาะจง รานบึงโขงหลงโฟโต รานบึงโขงหลงโฟโต ตามกฎกระทรวง 44/2563 23/03/2563

13 ผาประดับตกแตงงานพิธี 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระพันธ  เปลไสล นายวีระพันธ  เปลไสล ตามกฎกระทรวง 45/2563 24/03/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

14 วัสดุสํานักงาน 16,705.00 16,705.00 เฉพาะเจาะจง รานบึงโขงหลงโฟโต รานบึงโขงหลงโฟโต ตามกฎกระทรวง 47/2563 31/03/2563

15

คาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูใน

การปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 และการจัดทําผาปดจมูก เพื่อปองกันตนเอง ตั้งไว 

30,500 บาท

3,950.00       3,950.00       เฉพาะเจาะจง พีเอ็น รวมคา พีเอ็น รวมคา ตามกฎกระทรวง 48/2563 19/03/2563

16
คาจางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร หมายเลข

ครุภัณฑ 416-050262-003
850.00          850.00          เฉพาะเจาะจง ราน พี เอ็น รวมคา ราน พี เอ็น รวมคา ตามกฎกระทรวง 90/63 02/03/2563

17 ซื้อน้ําดื่มประจําเดือน  กุมภาพันธ  2563 840.00          840.00          เฉพาะเจาะจง รานวัฒนะไชยการคา รานวัฒนะไชยการคา ตามกฎกระทรวง 92/63 02/03/2563

18
คาจัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตสวนกลาง จํานวน

 5 คัน และเครื่องตัดหญา ประจําเดือน กุมภาพันธ 

2563

33,100.00     33,100.00     เฉพาะเจาะจง รานหนองสิมบริการ รานหนองสิมบริการ ตามกฎกระทรวง 98/63 06/03/2563

19

คาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูใน

การปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 และการจัดทําผาปดจมูก เพื่อปองกันตนเอง ตั้งไว 

30,500 บาท

450.00          450.00          เฉพาะเจาะจง รานพี่นองสองสี รานพี่นองสองสี ตามกฎกระทรวง 99/63 20/03/2563

20

คาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูใน

การปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 และการจัดทําผาปดจมูก เพื่อปองกันตนเอง ตั้งไว 

30,500 บาท

450.00          450.00 เฉพาะเจาะจง รานพี่นองสองสี รานพี่นองสองสี ตามกฎกระทรวง 108/63 20/03/2563

21 จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิล 1,350.00       1,350.00 เฉพาะเจาะจง รานพี่นองสองสี รานพี่นองสองสี ตามกฎกระทรวง 111/63 24/03/2563

22

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและลาน

ตากสิ่งปฏิกูลสําหรับระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล บริเวณ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 

อบต.โพธิ์หมากแขง

199,000.00   199,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตั้งเจริญพาณิชย รานตั้งเจริญพาณิชย ตามกฎกระทรวง จ.23/2563 05/03/2563

23
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายผิว

จราจร)ภายในหมูบาน ณ บานนาอาง  หมูที่ 5
273,000.00   273,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อังคะราชบึงโขงหลง

กอสราง

หจก.อังคะราชบึงโขงหลง

กอสราง
ตามกฎกระทรวง จ.24/2563 05/03/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

24
คากอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวย

ลาดโดน ณ บานโนนชมภู หมูท่ี 13
349,000.00   349,000.00 เฉพาะเจาะจง

รานเซกาศึกษาภัณฑ โดย

นายชาตรี จันผาย

รานเซกาศึกษาภัณฑ โดย

นายชาตรี จันผาย
ตามกฎกระทรวง จ.25/2563 11/03/2563

25
คาปรับปรุง(บูรณะ)ถนนลูกรังบริเวณศูนยบริการ

ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และบริเวณองคการ

บริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง

106,000.00   106,000.00 เฉพาะเจาะจง
รานเปนหนึ่งการคา โดย

นายอภิสิทธิ์ แสนพิมพ

รานเปนหนึ่งการคา โดยนาย

อภิสิทธิ์ แสนพิมพ
ตามกฎกระทรวง จ.26/2563 11/03/2563

26
โครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปด

ภายในหมูบาน   ณ บานบัวโคก หมูที่ 4
495,000.00   495,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สิทธาจารย หางหุนสวนจํากัด สิทธาจารย ตามกฎกระทรวง จ.27/2563 18/03/2563

27
คาปรับปรุงซอมสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สาย

เลียบหวยนํ้าพน ณ บานโพธิ์หมากแขง หมูที่ 1
199,000.00   199,000.00 เฉพาะเจาะจง

รานเซกาศึกษาภัณฑ โดย

นายชาตรี จันผาย

รานเซกาศึกษาภัณฑ โดย

นายชาตรี จันผาย
ตามกฎกระทรวง จ.28/2563 31/03/2563

28
คาปรับปรุง(บูรณะ)ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ณ

 บานหนองสิม หมูท่ี 9
199,000.00   199,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตั้งเจริญพาณิชย รานตั้งเจริญพาณิชย ตามกฎกระทรวง จ.29/2563 31/03/2563


