
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน  ตลุาคม พ.ศ.2560                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน     
4 แห่ง  ปิดเทอม รวม  31  วัน 
 

135,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว - 

2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน ระหว่างเดือน ต.ค.60-31 มี.ค.61และช่วง  
ปิดเทอม เดือน เมษายน 2561    
 

225,841.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว - 
 
 

3. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพนมวัน เทอม 2/2561 จ านวน 123 วัน 

463,600 เฉพาะเจาะจง นางศิรภัสสร  เนาว์สันเทียะ นางศิรภัสสร  เนาว์สันเทียะ  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน     
4 แห่ง  ระหว่างวนที่ 1 พ.ย.60-30 มี.ค.61 และช่วง
ปิดเทอม 2/2561 
 

444,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว - 
 
 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 

 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560                 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

 -ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง-      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 
 

 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2560                
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

1. 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย  
บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านโพธิ์  

งบประมาณ 
143,200 
ราคากลาง 
138,400 

เฉพาะเจาะจง หจก.แก้วบัณฑิตคอน
สตรัคชั่น 

136,000 บาท 

หจก.แก้วบัณฑิตคอนสตรัคชั่น 
136,000 บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

2. 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมือง  
หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านโพธิ์ 
 
 
 
 

งบประมาณ
213,400 
ราคากลาง 
209,100 

เฉพาะเจาะจง หจก.แก้วบัณฑิตคอน
สตรัคชั่น 

207,000 บาท 

หจก.แก้วบัณฑิตคอนสตรัคชั่น 
207,000 บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโนนสลักได  
บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านโพธิ์ 
 
 
 
 

งบประมาณ
477,400 
ราคากลาง 
461,300 

เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
460,000  บาท 

หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
460,000  บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2561                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเหลือ            
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านโพธิ์ 

งบประมาณ 
307,800 
ราคากลาง 
311,700 

เฉพาะเจาะจง หจก.แก้วบัณฑิตคอน
สตรัคชั่น 

280,000 บาท 

หจก.แก้วบัณฑิตคอนสตรัคชั่น 
280,000 บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

2. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านมะค่า 
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโพธิ์ 

งบประมาณ 
233,000 
ราคากลาง 
187,500 

เฉพาะเจาะจง หจก.แก้วบัณฑิตคอน
สตรัคชั่น 

177,000 บาท 

หจก.แก้วบัณฑิตคอนสตรัคชั่น 
177,000  บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระพระอยู่กรรม 
บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านโพธิ์ 
 
 
 
 

งบประมาณ
428,900 
ราคากลาง 
419,800 

เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
409,000  บาท 

หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
409,000 บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.2561                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางบ้านมะค่า-
บ้านลองตอง ขุดรื้อจราจรลาดยางที่ช ารุดเสียหาย
ออก เทคอนกรีตโครงสร้างทดแทน แบ่งออกเป็น          
22 จุด 
 
 
 
 

งบประมาณ
201,800 
ราคากลาง 
206,500 

เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
195,000  บาท 

หจก.โคราชด ารงค์บริการ 
195,000 บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 
 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม   พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อสามแยก
บายพาส ไปสาย ฉ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10          
ต าบลบ้านโพธิ์ 

งบประมาณ 
1,322,000 

บาท 
ราคากลาง 
1,344,000 

บาท 

ประกวด
ราคาฯ 

e-bidding 

1.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต 
จ ากัด  850,000 บาท 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหะชัย
คอนกรีตซัพพลาย            
871,680  บาท 
3.บริษัท เฮงเจริญการโยธา 
จ ากัด  898,000 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราช
พัฒนะ990,000  บาท 
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
แก้วบัณฑิตคอนสตรัคชั่น 
1,021,600  บาท 
6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตติญชัย 
(2004) 1,030,000 บาท 
7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัย 
รุ่งเรืองทรัพย์1,100,000บาท 
8..บริษัท ไลบร้า อาคิเด็ด 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
1,190,000 บาท 

บริษัท  ทีดับบลิว คอนกรีต 
จ ากัด   850,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายพนม ไปบ้านนางร าเพย ค าศรีแก้ว บ้านมะค่า
พัฒนา หมูที่ 10 ต าบลบ้านโพธิ์   

งบประมาณ 
1,221,300 

บาท 
ราคากลาง 
1,243,000 

บาท 

ประกวด
ราคาฯ 

e-bidding 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราช
พัฒนะ 930,000 บาท               
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย           
822,730 บาท 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
แก้วบัณฑิตคอนสตรัคชั่น        
951,700  บาท 
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตติญชัย 
(2004)   950,000 บาท 
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
โชคชัย รุ่งเรืองทรัพย์
1,000,000 บาท 
6.บริษัท เฮงเจริญการโยธา 
จ ากัด   845,000 บาท 
7.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต 
จ ากัด   820,000 บาท 

บริษัท  ทีดับบลิว คอนกรีต 
จ ากัด   820,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จ านวน 166 รายการ 
  

311,100 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ.วี.โปรดักส์ เซนเตอร์ 

311,100 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ.วี.โปรดักส์ เซนเตอร ์

311,100 
 
 
 

 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 
 
 

2. โครงการจ้างเหมาจัดท าภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  
แบบโครงเหล็กแยกประเภท 
 
 
 

421,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต 
421,800 

ร้านเขียดอาร์ต 
421,800 

 
 

 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 
 
 

 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 

        

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลทีได้รับ
คัดเลือก 

1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน ระหว่างเดือน 16 พ.ค.61-31 ต.ค.61 
รวม 115 วัน  
 

129,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว - 
 
 

 
 

2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน     
4  แห่ง  16 พ.ค.61-31 ต.ค.61 รวม 115 วัน  
 
 

135,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว สหกรณ์การเกษตร สีคิ้ว - 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบรางยูและ
วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ า คสล.ซอยบูรณะร่วมใจ 1 
บ้านบูรณะพาณิชย์ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านโพธิ์  

งบประมาณ 
3,404,000บาท 

ราคากลาง 
3,480,000บาท 

ประกวดราคาฯ 
e-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โชคชัยเคหะภัณฑ์ 
3,200,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โชคชัยเคหะภัณฑ์ 
3,200,000 บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 
 
 

 

 
 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561                 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน จ านวน 171 คน จ านวน 115 วัน 

งบประมาณ 
393,300 

เฉพาะเจาะจง นางศิรภัสสรณ์  เนาว์สันเทียะ 
393,300  บาท 

นางศิรภัสสรณ์  เนาว์สันเทียะ 
393,300  บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 
 

 
(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 
 

 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน มิถุนายน  พ.ศ.2561                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

1. จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จ านวน 3 คัน 
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม วันที่ 11-12 มิ.ย.61 

งบประมาณ 
105,000 

เฉพาะเจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วงศ์วนิชกังวาฬ 
105,000 บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
วงศ์วนิชกังวาฬ 
105,000 บาท 

 
 
 
 

 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

2. 
 
 
 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ                
จ านวน 1 คัน 

2,200,000 ประกวดราคาฯ 
e-bidding 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดับเบิลยู ฮาวอห์ ฮาเบนด์ 

2,140,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดับเบิลยู ฮาวอห์ ฮาเบนด์ 

2,140,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 
 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2561                 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

 -ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง-     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 
 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม  พ.ศ.2561                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

 -ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ.2561                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์              
บ้านมะค่า  หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโพธิ์ 

งบประมาณ 
4,780,000  
ราคากลาง 
4,863,000 

ประกวดราคาฯ 
e-bidding 

1.บริษัท ที เอส เอ็ม 
คอนสทรัคช่ัน จ ากัด 
  

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จติรมณีค้า
วัสดุก่อสร้าง  
  

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบสท์โฮมเด็ด
คอเรท (1994) 

4.หจก.ธนะวัฒน์รุ่งเรืองก่อสร้าง              
3,930,000  บาท 

5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮมปวันรัตน ์

6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฎฐากร การ
โยธา  

หจก.ธนะวัฒน์รุ่งเรืองก่อสร้าง
3,930,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 

 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 
 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ.2561                
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

2. โครงการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอย    
ศาลตาปู่ถึงแยกพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6  
ต าบลบ้านโพธิ์ 
 

งบประมาณ 
1,221,300 

ราคากลาง 

1,243,000   

ประกวดราคา 
e-bidding 

 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราช
พัฒนะ   930,000  บาท 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหะชัย
คอนกรีตซัพพลาย          
822,730 บาท 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วบัณฑิต
คอนสตรัคชั่น   951,700 บาท 
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตติญชัย 
(2004)  950,000 บาท 
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัย 
รุ่งเรืองทรัพย์  1,00,000 บาท 
6.บริษัท เฮงเจริญการโยธา 
จ ากัด   845,000 บาท 
7.บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต 
จ ากัด   820,000  บาท 
 
 

 

บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จ ากดั   
820,000  บาท 

 
 
 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ 

 
 
 
 

 
 

 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือนกันยายน  พ.ศ.2561 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

3. โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโพธิ์ 

งบประมาณ 
657,000 
ราคากลาง 
637,500 

ประกวดราคา 
e-bidding 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอ็นที 
รวมช่าง 

464,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอ็นที      
รวมช่าง 

464,000  บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ 
 

 
 

 
 

 

                     
 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 

แบบ สขร.1 



                        
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ.2561 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางเหมืองตาจุ๊  
บ้านบูรณะพาณิชย์  หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านโพธิ์ 

งบประมาณ 
44,400  

ราคากลาง 
48,000 

เฉพาะเจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 โคราชด ารงค์บริการ 

40,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 โคราชด ารงค์บริการ 

40,000 บาท 
 

 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

 
 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสนอง    
น้อยหมื่นไวย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านโพธิ์ 

งบประมาณ 
241,200 
ราคากลาง 
228,000 

เฉพาะเจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 โคราชด ารงค์บริการ 

220,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 โคราชด ารงค์บริการ 

220,000 บาท 
 

 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 

 
 

 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 

แบบ สขร.1 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ.2561                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางนุ่ม        
บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านโพธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                        

งบประมาณ 
145,200 
ราคากลาง 
138,000 

เฉพาะเจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 โคราชด ารงค์บริการ 

130,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 โคราชด ารงค์บริการ 

130,000 บาท 
 

 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 
 

7. โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ า สาธารณะประโยชน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโพธิ์ 
 
 

187,000 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 ธนะวัฒน์รุ่งเรืองก่อสร้าง 

187,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 ธนะวัฒน์รุ่งเรืองก่อสร้าง 

187,000 บาท 

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560      
ข้อ 79 
 

 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 

 

แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในรอบ เดือน กันยายน พ.ศ.2561                 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีได้รับคัดเลือก 

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ า  
คสล. แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว  
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านโพธิ์ 

งบประมาณ 
1,095,300  
ราคากลาง 

1,067,000 

ประกวดราคา 
e-bidding 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ก้องปฐพี 

1,013,600 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ก้องปฐพี 

1,013,600 บาท 
 
 
 
 
 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ 
 

 
 

 
 

 

 

(ลงชื่อ).....................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
                                          (นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล) 
 
 

แบบ สขร.1 


