
แบบ สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 4,300.00                  4,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 225 / 2563

2 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 4,530.00                  4,530.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 226 / 2563

3 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 5,200.00                  5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 227 / 2563

4 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 30,200.00                30,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 228 / 2563

5 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 229 / 2563

6 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 5,900.00                  5,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 230 / 2563

7 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.ค.63(สป) 1,295.00                  1,295.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 231 / 2563

8 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.ค.63(กศ) 255.00                     255.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 232 / 2563

9 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 620.00                     620.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง นางนิตยา  สมผดุง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 233 / 2563

10 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก นายโต๊ะ  เรืองประโดก ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 091 / 2563

11 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ นายลดั  ส่วนบุญ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 092 / 2563

12 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ นางส ารวย จดัโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 093 / 2563

13 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 094 / 2563

14 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย นางสมหมาย  พินพิมาย ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 095 / 2563

15 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 096 / 2563

16 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ นางเล่ียม ของโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 097 / 2563

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563

เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  อ  าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

วนัท่ี  31 กรกฎาคม  พ.ศ.2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

17 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั
 ศพด.พนมวนั ปีงบประมาณ 
2563 เทอม 1/2563 จ านวน 103 
วนั

276,040.00              276,040.00     เฉพาะเจาะจง นางเหรียญ  ถนอมในเมือง   
810,999.00  บาท

นางเหรียญ  ถนอมในเมือง  
 810,999.00  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้ง เลขท่ี  
27/2563                      
 ลงวนัท่ี 1 ก.ค.63

18 โครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยาง
โดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีต
ทดแทน จากถนนมิตรภาพถึง
บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั   
หมู่ท่ี 8

811,000.00              681,000.00     e-bidding บริษทั เดสพาซีโต บูล จ  ากดั  
  810,999.00  บาท                
 บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั 
669,000.00 บาท                 
บริษทั บุญเจือ จ  ากดั 
500,000.00 บาท

บริษทั บุญเจือ จ  ากดั 
500,000.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้ 29  (2) สญัญาจา้งก่อสร้าง   
28/2563                      
 ลงวนัท่ี 8 ก.ค.63

19 จา้งเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน
ศพด.พนมวนั(กศ)

17,500.00                17,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 080 / 2563

20 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 4,500.00                  4,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี เซอร์วิส หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี เซอร์วิส ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 234 / 2563

21 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 8,500.00                  8,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สุมาลีไมง้าม ร้านแม่สุมาลีไมง้าม ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 235 / 2563

22 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(สป) 8,783.00                  8,783.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 236 / 2563
23 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย(ุกช) 14,300.00                14,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 081 / 2563
24 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 321.00                     321.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ์ หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 237 / 2563
25 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย(ุสป) 2,354.00                  2,354.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว (1995) หจก.โคราชซีคิว (1995) ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 238 / 2563

26 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 2,507.00                  2,507.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ์ หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 239 / 2563

27 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กศ) 2,288.00                  2,288.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ์ หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 240 / 2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

28 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน ้า 
ทะเบียน ผฉ 2587 นครราชสีมา

16,930.00                16,930.00       เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 082 / 2563

29 จา้งเหมาจดัท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ (สป)

20,000.00                20,000.00       เฉพาะเจาะจง ม.ราชภฏันครราชสีมา ม.ราชภฏันครราชสีมา ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 083 / 2563

30 จา้งเหมาตรวจสภาพและ
ซ่อมแซมรถยนต ์ทะเบียน ขง 
2897 นครราชสีมา (กค)

5,705.24                  5,705.24         เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ จ  ากดั บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 084 / 2563

31 จา้งเหมาตรวจสภาพและ
ซ่อมแซมรถยนต ์ทะเบียน ขง 
2894 นครราชสีมา (กค)

428.00                     428.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ จ  ากดั บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 085 / 2563

32 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สธ) 1,500.00                  1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 241 / 2563

33 จดัซ้ือกากน ้าตาลและหวัเช้ือEM(สธ) 4,200.00                  4,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 242 / 2563

34 จา้งเหมาจดัท าป้าย (สป) 360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 086 / 2563

35 จา้งเหมาจดัท าป้าย (สธ) 350.00                     350.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 087 / 2563

36 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(กค) 17,500.00                17,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 243 / 2563

37 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบวัขาวพนัธุ์ไม้ ร้านบวัขาวพนัธุ์ไม้ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 244 / 2563

38 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 1,926.00                  1,926.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญไทยแมชีนเนอร่ี หจก.บุญไทยแมชีนเนอร่ี ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 245 / 2563

39 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 3,650.00                  3,650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 246 / 2563

40 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 5,140.00                  5,140.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 247 / 2563

41 จดัซ้ือน ้ายาดบัเพลิงเคมีแห้ง (สป) 7,200.00                  7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นาซ่าไฟร์โปรดกัส์ฯ บริษทั นาซ่าไฟร์โปรดกัส์ฯ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 248 / 2563


