
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 43,340.00 43,340.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
54/65 (CNTR-
00120/65)

01/07/2565

2
ตรวจเช็คและซ่อมเคร่ืองปรับอา่กาศห้องกอง
การศึกษา

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง
ยิง่เจริญแอร์ ยิง่เจริญแอร์ เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00123/65 06/07/2565

3 น้้ามันเชือ้เพลิง(สป) เดือน มิ.ย.65 43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00130/65 12/07/2565

4 น้้ามันเชือ้เพลิง(ช่าง) เดือน มิ.ย.65 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00131/65 12/07/2565

5 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านคิงค์เซอร์วสิ ร้านคิงค์เซอร์วสิ เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00133/65 18/07/2565

6
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน บก 80-1995 บึงกาฬ

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์ ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์ เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00134/65 19/07/2565

7

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด้าเนินการเกีย่วกับการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00138/65 21/07/2565

8

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด้าเนินการเกีย่วกับการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพีน่้องสองสี ร้านพีน่้องสองสี

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00139/65 21/07/2565

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

9

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด้าเนินการเกีย่วกับการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00140/65 21/07/2565

10
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ อืน่ๆ

3,655.00 3,655.00
เฉพาะเจาะจง

ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00141/65
21/07/2565

11 ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
2,000.00         2,000.00

เฉพาะเจาะจง
นางรัชนี โสภาเลิศ นางรัชนี โสภาเลิศ เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00143/65 26/07/2565

12
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ภู
เจริญ หมูท่ี ่16 สายที ่1

146,500.00     146,500.00
เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญพาณิชย์ รุ่งเจริญพาณิชย์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.16/2565 
(CNTR-00128/65)

12/07/2565

13
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ภู
เจริญ หมูท่ี ่16 สายที ่2

185,500.00     185,500.00
เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญพาณิชย์ รุ่งเจริญพาณิชย์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.17/2565 
(CNTR-00129/65)

12/07/2565

14
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
สวรรค์  หมูท่ี ่3

249,500.00     249,500.00
เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยฤทธิ ์คอนกรีต หจก.ชัยฤทธิ ์คอนกรีต

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.18/2565 
(CNTR-00136/65)

20/07/2565

15
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
สิม  หมูท่ี ่9

249,500.00     249,500.00
เฉพาะเจาะจง ร้านธราคอนสทรัคชัน่ ร้านธราคอนสทรัคชัน่

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.19/2565 
(CNTR-00137/65)

21/07/2565

16
ค่าปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านนาอ่าง หมูท่ี ่5

49,500.00       49,500.00
เฉพาะเจาะจง ร้านธราคอนสทรัคชัน่ ร้านธราคอนสทรัคชัน่

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.20/2565 
(CNTR-00149/65)

27/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

17 ปรับปรุงประบบประปาหมูบ่้าน
195,000.00     195,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านธราคอนสทรัคชัน่ ร้านธราคอนสทรัคชัน่
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
จ.21/2565 

(CNTR-00148/65)
27/07/2565

19 เปล่ียนยางรถยนต์ส่วนกลาง
12,400.00       12,400.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท  พิพัฒน์ยางยนต์   
จ้ากัด

บริษัท  พิพัฒน์ยางยนต์   
จ้ากัด

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บจ 50/65 
(CNTR-00126/65)

08/07/2565

22
น้้ามันเชือ้เพลิง ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรค

43,950.00       43,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.57/2565 

(CNTR-00119/65)
01/07/2565

23

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส้าหรับงานส้านักงาน, ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer), ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า (18 
หน้า/นาที), ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด
 1 kVA

32,900.00       32,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคิงค์เซอร์วสิ ร้านคิงค์เซอร์วสิ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.59/2565 

(CNTR-00122/65)
06/07/2565

24
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บี
ทีย,ู ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
18,000 บีทียู

62,200.00       62,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวฒิุชัยเคร่ืองเยน็ ร้านวฒิุชัยเคร่ืองเยน็
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.60/2565 

(CNTR-00124/65)
06/07/2565

25
ค่าจัดเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า
, ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

10,100.00       10,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคิงค์เซอร์วสิ ร้านคิงค์เซอร์วสิ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.64/2565 

(CNTR-00132/65)
12/07/2565

26 วสัดุประปา สารส้ม 64,000.00       64,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านอรวรรณมินิมาร์ทแอนด์
สมาร์ทเซอวสิ

ร้านอรวรรณมินิมาร์ท
แอนด์สมาร์ทเซอวสิ

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.67/2565 
(CNTR-00147/65)

26/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา


