
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 วสัดุยานพาหนะ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ว.ส่ือสาร 
วสัดุภัณฑ์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ว.ส่ือสาร
 วสัดุภัณฑ์ เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
35/2565 (CNTR-

00083/65)
02/05/2565

2 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์ ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

38/2565 (CNTR-
00084/65)

03/05/2565

3
ค่าซ่อมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  
หมายเลขทะเบียน กก 3261 บึงกาฬ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเป้ไดนาโม ร้านเป้ไดนาโม

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

65-45-00111-
5320400-00007

09/05/2565

4 น้ ามันเดือน เมษายน 65 36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

65-45-00111-
5330800-00007

12/05/2565

5
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านธราคอนสทรัคชัน่ ร้านธราคอนสทรัคชัน่

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

65-45-00111-
5411600-00001

30/05/2565

6
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที)

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านธราคอนสทรัคชัน่ ร้านธราคอนสทรัคชัน่

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

65-45-00111-
5411600-00002

30/05/2565

7 ซ่อมฝ้าเพดาน ศพด.บ้านนาอ่าง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

65-45-00211-
5320400-00001

24/05/2565

8 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านการ์ตูนเฟอร์นิเจอร์ โดย
นางสาวสุภัสสรา  สิงห์พันธ์

ร้านการ์ตูนเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนางสาวสุภัสสรา  สิงห์
พันธ์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

65-45-00211-
5410100-00001

12/05/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

9
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านพีน่้องสองสี ร้านพีน่้องสองสี

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

65-45-00264-
5320300-00001

26/05/2565

10 น้ ามันเดือน เมษายน 65
1,500.00 1,500.00

เฉพาะเจาะจง
ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

65-45-00311-
5330800-00007 12/05/2565

11

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกับการ
ก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

450.00            450.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านพีน่้องสองสี ร้านพีน่้องสองสี

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00090/65 19/05/2565

12 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์กองคลัง  จ านวน 1 เคร่ือง
2,150.00         2,150.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคิงส์เซอร์วสิ ร้านคิงส์เซอร์วสิ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00091/65 19/05/2565

13

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การสังคมสงเคราะห์ เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ทีพ่ึง่ ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และเกษตรกร
ทีป่ระสบปัญหาภัยพิบัติ

5,200.00         5,200.00

เฉพาะเจาะจง หจก.เขมจิรา อุค าพันธ์ หจก.เขมจิรา อุค าพันธ์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00093/65 24/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

14

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การสังคมสงเคราะห์ เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ทีพ่ึง่ ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และเกษตรกร
ทีป่ระสบปัญหาภัยพิบัติ

788.00            788.00

เฉพาะเจาะจง ร้านพีน่้องสองสี ร้านพีน่้องสองสี
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00095/65 24/05/2565

15
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนทีภ่าษี และทะเบียน
ทรัพยสิ์น

173,699.00     173,699.00
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เซอร์เวย ์
แอนด์ จีไอเอส

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เซอร์เวย์
 แอนด์ จีไอเอส

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.11/2565 
(CNTR-00092/65)

20/05/2565

16 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
40,000.00       40,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวปักษา อุปถัมภ์ นางสาวปักษา อุปถัมภ์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บจ.39/2565 

(CNTR-00101/65)
31/05/2565

17 ค่าจัดซ้ือ เคร่ืองรับส่งวทิย ุชนิดมือถือ 5 วตัต์
60,000.00       60,000.00

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ว.ส่ือสาร 
วสุัดภัณฑ์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ว.ส่ือสาร
 วสุัดภัณฑ์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บช.34/2565 
(CNTR-00097/65)

26/05/2565

19 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA
11,600.00       11,600.00

เฉพาะเจาะจง ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บช.39/65 

(CNTR-00099/65)
27/05/2565

20 วสัดุคอมพิวเตอร์ 15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ 36/65 

(CNTR-00088/65)
17/05/2565

21 ค่าจัดซ้ือ ตู้เยน็ ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,500.00       14,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธราคอนสทรัคชัน่ ร้านธราคอนสทรัคชัน่
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.25/2565 

(CNTR-00087/65)
10/05/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

22 วสัดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข 112,000.00     112,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะพลสัตวแ์พทย์ ร้านวรีะพลสัตวแ์พทย์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.27/2565 

(CNTR-00085/65)
03/05/2565

23 ค่าจัดซ้ือ ไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.33/2565 

(CNTR-00086/65)
09/05/2565

24 ค่าจัดซ้ือ เคร่ืองรับส่งวทิย ุชนิดมือถือ 5 วตัต์ 60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ว.ส่ือสาร 
วสัดุภัณฑ์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ว.ส่ือสาร
 วสัดุภัณฑ์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.34/2565 
(CNTR-00082/65)

02/05/2565

25 วสัดุส านักงาน 17,910.00       17,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.34/2565 

(CNTR-00096/65)
25/05/2565

26
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน

17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.38/65 

(CNTR-00100/65)
27/05/2565

27 วสัดุส านักงาน 15,245.00       15,245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.42/2565 

(CNTR-00089/65)
18/05/2565


