
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-1995 
บึงกาฬ

3,550.00 3,550.00 เพฉาะเจาะจง ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์ ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
65-45-00111-

5320400-00008
09/06/2565

2 น้ ามันเชือ้เพลิง เดือน พ.ค.65 43,800.00 43,800.00 เพฉาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
65-45-00111-

5330800-00008
09/06/2565

3 น้ ามันเชือ้เพลิง เดือน พ.ค.65 3,000.00 3,000.00 เพฉาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
65-45-00311-

5330800-00008
09/06/2565

4
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
บัวงาม หมูท่ี ่15

406,000.00 406,000.00 เพฉาะเจาะจง หจก.รุ่งเจริญก่อสร้าง 999 หจก.รุ่งเจริญก่อสร้าง 999
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00102/65 07/06/2565

5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค 450.00 450.00 เพฉาะเจาะจง ร้านพีน่้องสองสี ร้านพีน่้องสองสี
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00107/65 20/06/2565

6

ค่าจัดซ้ือหน้ากากอนามัยและถุงมือเพือ่ใช้ใน
การด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อจากยงุลาย ประจ าปี
งบประมาณ 2565

2,700.00 2,700.00 เพฉาะเจาะจง อ้อดฟาร์มาซี อ้อดฟาร์มาซี
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00108/65 20/06/2565

7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค 5,000.00 5,000.00 เพฉาะเจาะจง
ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00112/65 27/06/2565

8
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด 
บ้านบัวโคก หมูท่ี ่4

349,000.00 349,000.00 เพฉาะเจาะจง
หจก.อังคะราชบึงโขงหลง
ก่อสร้าง

หจก.อังคะราชบึงโขงหลง
ก่อสร้าง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.13/2565 
(CNTR-00105/65)

14/06/2565

9
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด 
บ้านบัวโคกใหม่ หมูท่ี ่14

321,500.00 321,500.00 เพฉาะเจาะจง
หจก.ศรีไวรับเหมาคอน
สตรัคชัน่

หจก.ศรีไวรับเหมาคอน
สตรัคชัน่

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.14/2565 
(CNTR-00111/65)

22/06/2565

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

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

10
ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายผิว
จราจร) บ้านโนนศิลา หมูท่ี ่11

365,500.00 365,500.00
เพฉาะเจาะจง หจก.ปฐมโชคชัย หจก.ปฐมโชคชัย

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.15/2565 
(CNTR-00113/65) 23/06/2565

11 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
637,408.20     637,408.20

เพฉาะเจาะจง
องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

ซ.3/2565 
(CNTR-00110/65)

21/06/2565

12 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
7,200.00         7,200.00

เพฉาะเจาะจง ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์ ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บจ.45/2565 

(CNTR-00103/65)
10/06/2565

13 ปรับปรุงท่อระบายน้ า
20,000.00       20,000.00

เพฉาะเจาะจง หจก.นวโกฏิก่อสร้าง หจก.นวโกฏิก่อสร้าง
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บจ.48/2565 

(CNTR-00117/65)
29/06/2565

14 วสัดุส านักงาน
41,735.00       41,735.00

เพฉาะเจาะจง ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.44/2565 

(CNTR-00104/65)
10/06/2565

15 จ้างเหมาบริการจัดท าถุงขยะ
32,400.00       32,400.00

เพฉาะเจาะจง ร้านโกลต์ เซฟต์ 1 ร้านโกลต์ เซฟต์ 1
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.49/2565 

(CNTR-00106/65)
20/06/2565

16 วสัดุส านักงาน
31,240.00       31,240.00

เพฉาะเจาะจง ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.50/2565 

(CNTR-00114/65)
27/06/2565

17 วสัดุงานบ้านงานครัว
30,000.00       30,000.00

เพฉาะเจาะจง
ร้านการ์ตูนเฟอร์นิเจอร์ โดย
นางสาวสุภัสสรา  สิงห์พันธ์

ร้านการ์ตูนเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนางสาวสุภัสสรา  สิงห์
พันธ์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.53/2565 
(CNTR-00115/65)

28/06/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

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

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

19
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน, ค่าจัดซ้ือโต๊ะ
พับอเนกประสงค์สแตนเลส

55,500.00       55,500.00
เพฉาะเจาะจง

ร้านการ์ตูนเฟอร์นิเจอร์ โดย
นางสาวสุภัสสรา  สิงห์พันธ์

ร้านการ์ตูนเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนางสาวสุภัสสรา  สิงห์
พันธ์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.56/2565 
(CNTR-00116/65)

28/06/2565

20 วสัดุคอมพิวเตอร์ 15,900.00       15,900.00 เพฉาะเจาะจง ร้านคิงค์เซอร์วสิ ร้านคิงค์เซอร์วสิ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.57/2565 

(CNTR-00118/65)
29/06/2565


