
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพด้านการ
บริหารจัดการการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวดับึง
กาฬ เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว สร้างอาชีพและ
รายได้ รุุ่นที ่4

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีน่้องสองสี ร้านพีน่้องสองสี
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
54/65 (CNTR-
00120/65)

01/07/2565

2
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประปา  บ้าน
โนนจ าปาทอง หมูท่ี ่10

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวติั วนัเวช นายประวติั วนัเวช
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00123/65 06/07/2565

3

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกับการ
ก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00130/65 12/07/2565

4 น้ ามันเชือ้เพลิง สป เดือน กรกฎาคม 2565 38,300.00 38,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00131/65 12/07/2565

5 น้ ามันเชือ้เพลิง ช่าง เดือน กค.65 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00133/65 18/07/2565

6
วสัดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
(วาตภัย)

1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเซกาศึกษาภัณฑ์ โดย
นายชาตรี จันผาย

ร้านเซกาศึกษาภัณฑ์ โดย
นายชาตรี จันผาย

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00134/65 19/07/2565

7

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกับการ
ก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

ร้านนิภาพร โดยนางสาว
นิภาพร กุก่อง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00138/65 21/07/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน กันยายน 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 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

8
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กก 3261 บึงกาฬ

3,435.00 3,435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิพัฒน์ยางยนต์ จ ากัด
บริษัท พิพัฒน์ยางยนต์ 
จ ากัด

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00139/65 21/07/2565

9
คชจ.ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ,ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมสัมมนา

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะไทรงาม เคมีคอล ร้านปิยะไทรงาม เคมีคอล
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00140/65 21/07/2565

10
คชจ.ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ,ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมสัมมนา

900.00 900.00
เฉพาะเจาะจง ร้านพีน่้องสองสี ร้านพีน่้องสองสี

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00141/65
21/07/2565

11 ฮาร์ดดิสความจุ 500 GB
2,500.00         2,500.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคิงค์เซอร์วสิ ร้านคิงค์เซอร์วสิ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00143/65 26/07/2565

12
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครุุีองเสียงห้อง
ประชุมสภา อบต.โพธิห์มากแข้ง

1,770.00         1,770.00
เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น พี อิเล็กทริก ร้าน เอ็น พี อิเล็กทริก

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.16/2565 
(CNTR-00128/65)

12/07/2565

13

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกับการ
ก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

6,000.00         6,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
จ.17/2565 

(CNTR-00129/65)
12/07/2565

14
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
จ าปาทอง หมูท่ี ่10 สายที ่1

261,500.00     261,500.00
เฉพาะเจาะจง หจก.คณินัญ 777 ก่อสร้าง หจก.คณินัญ 777 ก่อสร้าง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.18/2565 
(CNTR-00136/65)

20/07/2565

15
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
จ าปาทอง หมูท่ี ่10 สายที ่2

122,500.00     122,500.00
เฉพาะเจาะจง หจก.คณินัญ 777 ก่อสร้าง หจก.คณินัญ 777 ก่อสร้าง

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.19/2565 
(CNTR-00137/65)

21/07/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

16
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่้าน บ้านนาสาร หมูท่ี ่12

345,500.00     345,500.00
เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเจริญก่อสร้าง 999 หจก.รุ่งเจริญก่อสร้าง 999

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.20/2565 
(CNTR-00149/65)

27/07/2565

17
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารแสดงสินค้า อบต.
โพธิห์มากแข้ง

419,500.00     419,500.00
เฉพาะเจาะจง ป.การค้า ป.การค้า

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

จ.21/2565 
(CNTR-00148/65)

27/07/2565

19
ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาอ่าง

199,500.00     199,500.00
เฉพาะเจาะจง ป.การค้า ป.การค้า

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บจ 50/65 
(CNTR-00126/65)

08/07/2565

22
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและฝึกอาชีพ อบต.โพธิห์มากแข้ง

329,500.00     329,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธราคอนสทรัคชัน่ ร้านธราคอนสทรัคชัน่
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.57/2565 

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

23 วสัดุคอมพิวเตอร์ 6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์ ร้านจุติภัทธ ์อะไหล่ยนต์
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.59/2565 

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

24

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพด้านการ
บริหารจัดการการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวดับึง
กาฬ เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว สร้างอาชีพและ
รายได้

45,000.00       45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวารี  โคตรบัว นางวารี  โคตรบัว
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
บซ.60/2565 

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

25 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 3-6 30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านการ์ตูนเฟอร์นิเจอร์ โดย
นางสาวสุภัสสรา  สิงห์พันธ์

ร้านการ์ตูนเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนางสาวสุภัสสรา  สิงห์
พันธ์

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

บซ.64/2565 
(CNTR-00132/65)

12/07/2565

26

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพด้านการ
บริหารจัดการการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวดับึง
กาฬ เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว สร้างอาชีพและ
รายได้

31,500.00       31,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า
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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

27 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 14,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวติั วนัเวช นายประวติั วนัเวช
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
65-45-00264-

5320300-00002
05/08/2565

28

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกับการ
ก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหาร
จัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับ
การบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ

6,000.00         6,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านหนองสิมบริการ ร้านหนองสิมบริการ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00152/65 01/08/2565

29 วสัดุคอมพิวเตอร์ 17,350.00       17,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า ร้าน พี เอ็น ร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00154/65 03/08/2565

30 วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00       20,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00157/65 09/08/2565

31 วสัดุคอมพิวเตอร์ 8,840.00         8,840.00          เฉพาะเจาะจง
ร้าน BOM ปร้ินเตอร์ โดย
นายศาสตรา อินทรชัย

ร้าน BOM ปร้ินเตอร์ โดย
นายศาสตรา อินทรชัย

เป็นไปตามกฏ
กระทรวง

CNTR-00158/65 09/08/2565

32 วสัดุเวชภัณฑ์ 9,520.00         9,520.00          เฉพาะเจาะจง อ้อดฟาร์มาซี อ้อดฟาร์มาซี
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00167/65 19/08/2565

33 วสัดุคอมพิวเตอร์ 14,500.00       14,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า ร้านพีเ่อ็นร่วมค้า
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00170/65 24/08/2565

34 วสัดุส านักงาน 24,090.00       24,090.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00172/65 24/08/2565

35 วสัดุส านักงาน 17,230.00       17,230.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบึงโขงหลงโฟโต้ ร้านบึงโขงหลงโฟโต้
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00174/65 24/08/2565

36 วสัดุการเกษตร 19,800.00       19,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดี การเกษตร(เซกา) หจก.ดีดี การเกษตร(เซกา)
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00175/65 24/08/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง
วนัที ่1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

37
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

7,500.00         7,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคิงค์เซอร์วสิ ร้านคิงค์เซอร์วสิ
เป็นไปตามกฏ

กระทรวง
CNTR-00177/65 26/08/2565


