
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณเจริญยนต์ ร้านทักษิณเจริญยนต์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
71/65 (CNTR-
00216/65)

26/09/2565

2
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งการรับเสด็จ
 ส่งเสด็จ หรือเกีย่วข้องกับการรับส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

13,680.00 13,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
99/65 (CNTR-
00219/65)

26/09/2565

3 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเซกาศึกษาภัณฑ์ โดย
นายชาตรี จันผาย

ร้านเซกาศึกษาภัณฑ์ โดย
นายชาตรี จันผาย

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00183/65 01/09/2565

4
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ อืน่ๆ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ ก๊อปปี ้เซอร์วสิ หจก.โอเอ ก๊อปปี ้เซอร์วสิ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00184/65 02/09/2565

5 น้้ามันเชือ้เพลิง เดือน ส.ค.65 50,100.00 50,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00196/65 12/09/2565

6 น้้ามัน้เชือ้เพลิง เดือน ส.ค.65 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00197/65 12/09/2565

7 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์เซอร์วสิ ร้านคิงส์เซอร์วสิ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00202/65 14/09/2565

8

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด้าเนินการเกีย่วกับการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00203/65 19/09/2565

9 วสัดุงานช่าง 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งเรืองอุปกรณ์ โดย
นายอุดม  เกิดลาภา

ร้านรุ่งเรืองอุปกรณ์ โดย
นายอุดม  เกิดลาภา

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00209/65 22/09/2565

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิห์มากแข้ง

วนัที ่3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิห์มากแข้ง

วนัที ่3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

10
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งการรับเสด็จ
 ส่งเสด็จ หรือเกีย่วข้องกับการรับส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

3,933.00 3,933.00

เฉพาะเจาะจง ร้านพีน่้องสองสี ร้านพีน่้องสองสี
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง

CNTR-00217/65

26/09/2565

11
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งการรับเสด็จ
 ส่งเสด็จ หรือเกีย่วข้องกับการรับส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

4,950.00         4,950.00

เฉพาะเจาะจง ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00218/65 26/09/2565

12
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งการรับเสด็จ
 ส่งเสด็จ หรือเกีย่วข้องกับการรับส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

2,500.00         2,500.00

เฉพาะเจาะจง
ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00220/65 26/09/2565

13 น้้ามันเดือน กันยายน 65
51,000.00       51,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00221/65 29/09/2565

14 น้้ามันเดือน กันยายน 65
5,000.00         5,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00222/65 29/09/2565

15
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ หมูท่ี ่7 เส้นที ่บ้านบัว
โคก

498,000.00     498,000.00
เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์ หจก. เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.28/2565 
(CNTR-00205/65)

20/09/2565

16
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ หมูท่ี ่4 บ้านบัวโคก

498,000.00     498,000.00
เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์ หจก. เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.29/2565 
(CNTR-00204/65)

20/09/2565

17
ค่าจ้างเหมาบริการงานบุคคล ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บ

10,000.00       10,000.00
เฉพาะเจาะจง

นางสาวปรายทอง  สาแก่ง
ทราย

นางสาวปรายทอง  สาแก่ง
ทราย

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บจ.65/2565 
(CNTR-00191/65)

06/09/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิห์มากแข้ง

วนัที ่3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

19 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
10,000.00       10,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  วรรณสิทธิ์
นางสาวกาญจนา  วรรณ
สิทธิ์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บจ.66/2565 
(CNTR-00189/65)

06/09/2565

22
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ อืน่ๆ

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลิณี เพีย่งเงิน นางสาวมาลิณี เพีย่งเงิน
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บจ.67/2565 

(CNTR-00190/65)
06/09/2565

23 ค่าจ้างเหมาเติมผงเคมีแห้ง ส้าหรับถังดับเพลิง 16,100.00       16,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะไทรงาม เคมีคอล ร้านปิยะไทรงาม เคมีคอล
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บจ.68/65 

(CNTR-00194/65)
12/09/2565

24

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด้าเนินการเกีย่วกับการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

48,600.00       48,600.00 เฉพาะเจาะจง ชอบธรรม พลาสติก ชอบธรรม พลาสติก
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บจ.69/2565 

(CNTR-00192/65)
07/09/2565

25 จ้างเหมาบริการปรับปรุงท่อรายน้้า 16,000.00       16,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.อังคะราชบึงโขงหลง
ก่อสร้าง

หจก.อังคะราชบึงโขงหลง
ก่อสร้าง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บจ.69/2565 
(CNTR-00193/65)

09/09/2565

26 วสัดุส้านักงาน 65,530.00       65,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ 82/65 

(CNTR-00187/65)
05/09/2565

27
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งการรับเสด็จ
 ส่งเสด็จ หรือเกีย่วข้องกับการรับส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ 97/65 
(CNTR-00215/65)

26/09/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิห์มากแข้ง

วนัที ่3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

28 วสัดุคอมพิวเตอร์ 6,300.00         6,300.00          เฉพาะเจาะจง
ร้าน BOM ปร้ินเตอร์ โดย
นายศาสตรา อินทรชัย

ร้าน BOM ปร้ินเตอร์ โดย
นายศาสตรา อินทรชัย

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.83/2565 
(CNTR-00185/65)

02/09/2565

29 วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,000.00         8,000.00          เฉพาะเจาะจง
ร้าน BOM ปร้ินเตอร์ โดย
นายศาสตรา อินทรชัย

ร้าน BOM ปร้ินเตอร์ โดย
นายศาสตรา อินทรชัย

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.84/2565 
(CNTR-00195/65)

12/09/2565

30 วสัดุส้านักงาน 30,120.00       30,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.85/2565 

(CNTR-00198/65)
13/09/2565

31 สารส้มครอรีน 52,000.00       52,000.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านอรวรรณมินิมาร์ทแอนด์
สมาร์ทเซอวสิ

ร้านอรวรรณมินิมาร์ท
แอนด์สมาร์ทเซอวสิ

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.86/2565 
(CNTR-00199/65)

13/09/2565

32 วสัดุส้านักงาน 16,000.00       16,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.88/2565 

(CNTR-00201/65)
14/09/2565

33 วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,600.00         5,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ ก๊อปปี ้เซอร์วสิ หจก.โอเอ ก๊อปปี ้เซอร์วสิ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.89/2565 

(CNTR-00200/65)
14/09/2565

34
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 15,000 
บีทีย,ู ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
44,000 บีทียู

78,500.00       78,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.92/2565 

(CNTR-00206/65)
21/09/2565

35 วสัดุคอมพิวเตอร์ 25,740.00       25,740.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งเรืองอุปกรณ์ โดย
นายอุดม  เกิดลาภา

ร้านรุ่งเรืองอุปกรณ์ โดย
นายอุดม  เกิดลาภา

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.94/2565 
(CNTR-00208/65)

21/09/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิห์มากแข้ง

วนัที ่3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

36 วสัดุส้านักงาน 47,850.00       47,850.00        เฉพาะเจาะจง บ้านเน็ต บ้านเน็ต
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.95/2565 

(CNTR-00210/65)
22/09/2565

37
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งการรับเสด็จ
 ส่งเสด็จ หรือเกีย่วข้องกับการรับส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

142,000.00     142,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรีนโอโซน 2020 
จ้ากัด

บริษัท กรีนโอโซน 2020 
จ้ากัด

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.96/2565 
(CNTR-00211/65)

23/09/2565

38
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหวา่งการรับเสด็จ
 ส่งเสด็จ หรือเกีย่วข้องกับการรับส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

25,000.00       25,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง

บซ.96/65 
(CNTR-00213/65)

23/09/2565


