
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจุติภัทธ์ อะไหล่ยนต์ ร้านจุติภัทธ์ อะไหล่ยนต์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
05/2565 (CNTR-

00011/65)
28/10/2564

2

จ้างเหมาบริการ ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
และผู้มารับบริการ ในการให้บริการและการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
1/2565 (CNTR-

00001/65)
25/10/2564

3
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยาม
รักษาทรัพย์สิน

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรม นวลพงษ์ นายพรม นวลพงษ์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
1/2565 (CNTR-

00006/65)
27/10/2564

4
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา  บ้านนาอ่าง  หมู่ที่
 5

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทรา  บุญศรี นางจันทรา  บุญศรี
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
10/2565 (CNTR-

00020/65)
29/10/2564

5
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา  บ้านโนนจ าปาทอง
 หมู่ที่ 10

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส ารวย  ตะวัน นายส ารวย  ตะวัน
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
11/2565 (CNTR-

00022/65)
31/10/2564

6
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา  บ้านโนนศิลา หมู่ที่
 11

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง นางน้อย  จันทร์ปัญญา นาง นางน้อย  จันทร์ปัญญา
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
12/2565 (CNTR-

00023/65)
31/10/2564

7
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา  บ้านนาสาร หมู่ที่ 
12

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุจรินทร์  จิ๋วทา นางสาวนุจรินทร์  จิ๋วทา
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
13/2565 (CNTR-

00024/65)
31/10/2564

8
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา  บ้านหนองบัวงาม 
 หมู่ที่  15

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ ์ แพงโคตร นายอภิสิทธิ ์ แพงโคตร
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
14/2565 (CNTR-

00025/65)
31/10/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
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9 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคณินทร์  ยาค า นายคณินทร์  ยาค า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
15/2565 (CNTR-

00026/65)
31/10/2564

10
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเกษตรประจ า
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลโพธิห์มากแข้ง

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสัน  แสนพิมพ์ นายค าสัน  แสนพิมพ์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
16/2565 (CNTR-

00027/65)
31/10/2564

11 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิภา  อ.ท.ชม นางสาวพรทิภา  อ.ท.ชม
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
17/2565 (CNTR-

00028/65)
31/10/2564

12 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง พรทิวา ลอดไทสง พรทิวา ลอดไทสง
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
18/2565 (CNTR-

00029/65)
31/10/2564

13 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวขนิษฐา  บุญเติมนิติ
กุล

นางสาวขนิษฐา  บุญเติมนิติ
กุล

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

19/2565 (CNTR-
00030/65)

31/10/2564

14 ใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 30,900.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี่น้องสองสี ร้านพี่น้องสองสี
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
2/2565 (CNTR-

00005/65)
26/10/2564

15
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้านดูแล
รักษาความสะอาดอาคาร/ส านักงาน

120,000.00   120,000.00   เฉพาะเจาะจง นาวสาวพรรณิภา  โคตรบัว นาวสาวพรรณิภา  โคตรบัว
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
2/2565 (CNTR-

00007/65)
27/10/2564

16 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 60,000.00     60,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา  เดชอุดร นางสาวสุกัญญา  เดชอุดร
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
20/2565 (CNTR-

00031/65)
31/10/2564

17
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล

120,000.00   120,000.00   เฉพาะเจาะจง นาวสาวแพรวนภา  ลูลา นาวสาวแพรวนภา  ลูลา
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
3/2565 (CNTR-

00008/65)
27/10/2564

18
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล

120,000.00   120,000.00   เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  กมล นางนิภาพร  กมล
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
4/2565 (CNTR-

00009/65)
27/10/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ล าดับท่ี งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา

19 ถ่ายเอกสาร ธรรมเนียมต่างๆ จ้างเหมาบริการ อื่นๆ 42,000.00     42,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ ก๊อปปี้ เซอร์วิส หจก.โอเอ ก๊อปปี้ เซอร์วิส
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
5/2565 (CNTR-

00013/65)
29/10/2564

20
จ้างเหมาบริการงานบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

120,000.00   120,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ์  ขอวร นางสาวอรวรรณ์  ขอวร
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
6/2565 (CNTR-

00014/65)
29/10/2564

21 จ้างเหมาบริการงานบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 120,000.00   120,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสายธารา บัวชมนา นางสาวสายธารา บัวชมนา
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
7/2565 (CNTR-

00015/65)
29/10/2564

22
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา  บ้านโพธิห์มากแข้ง
 หมู่ที่ 1

24,000.00     24,000.00     เฉพาะเจาะจง ส.ต.แดนชะนะ  สุดตา ส.ต.แดนชะนะ  สุดตา
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
8/2565 (CNTR-

00018/65)
29/10/2564

23
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา  บ้านบัวโคก  หมู่ที่ 
 4

108,000.00   108,000.00   เฉพาะเจาะจง สมสินธุ ์ จันทะบุตร สมสินธุ ์ จันทะบุตร
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
9/2565 (CNTR-

00016/65)
29/10/2564

24
ขอจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
80-1995 บึงกาฬ

2,350.00       2,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจุติภัทธ์ อะไหล่ยนต์ ร้านจุติภัทธ์ อะไหล่ยนต์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00010/65 28/10/2564

25
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กค 718 บึงกาฬ

1,627.00       1,627.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท  พิพัฒน์ยางยนต์   
จ ากัด

บริษัท  พิพัฒน์ยางยนต์   
จ ากัด

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00012/65 28/10/2564


