
แบบ สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 6,248.50                  6,248.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 279 / 2563

2 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 2,400.00                  2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 280 / 2563

3 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 5,180.00                  5,180.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 281 / 2563

4 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 24,770.00                24,770.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 282 / 2563

5 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 283 / 2563

6 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 1,800.00                  1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 284 / 2563

7 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.ย.63(สป) 720.00                     720.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 285 / 2563

8 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.ย.63(กศ) 330.00                     330.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 286 / 2563

9 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 600.00                     600.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง นางนิตยา  สมผดุง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 287 / 2563

10 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก นายโต๊ะ  เรืองประโดก ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 105 / 2563

11 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ นายลดั  ส่วนบุญ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 106 / 2563

12 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ นางส ารวย จดัโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 107 / 2563

13 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 108 / 2563

14 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย นางสมหมาย  พินพิมาย ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 109 / 2563

15 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 110 / 2563

16 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ นางเล่ียม ของโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 111 / 2563

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน  2563

เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  อ  าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

วนัท่ี  30 กนัยายน  พ.ศ.2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

17 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ ์(กศ) 6,920.00                  6,920.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 288 / 2563

18 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (สธ) 3,000.00                  3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 289 / 2563

19 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สธ) 3,611.00                  3,611.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 290 / 2563

20 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(สธ) 2,354.00                  2,354.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 291 / 2563

21 จดัซ้ือวสัดุยานเช้ือเพลิงและ    
หล่อล่ืน (สธ)

1,155.60                  1,155.60         เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 292 / 2563

22 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ ์(สป) 2,190.00                  2,190.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 293 / 2563

23 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ ์(สธ) 17,490.00                17,490.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 294 / 2563

24 จา้งเหมาจดัท าป้ายครงการอบรม
จริยธรรมฯ (สป)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 107 / 2563

25 จา้งเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์รณรงคค์ดัแยก
ขยะฯ (สธ)

6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 108 / 2563

26 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กช) 14,156.00                14,156.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 295 / 2563

27 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม อาหารกลางวนั 
โครงการอบรมคุณธรรมฯ (กศ)

11,900.00                11,900.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง นางสุมาลี  พยงุกลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 109 / 2563

28 จา้งเหมาจดัท าป้ายเยีย่มนอ้ง 
โครงการสนบัการศึกษาฯ (กศ)

240.00                     240.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 110 / 2563

29 จา้งเหมาซ่อมแอร์รถยนต ์
ทะเบียน กน 5164 นครราชสีมา

3,600.00                  3,600.00         เฉพาะเจาะจง นายวินยั  อุไรพงษ์ นายวินยั  อุไรพงษ์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 111 / 2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

30 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 85-6145นครราชสีมา

1,350.00                  1,350.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 112 / 2563

31 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นมะค่า 
หมู่ท่ี 6

842,000.00              721,000.00     e-bidding บริษทั คอนส์ ซิสเตม็จ ากดั  
789,600.00 บาท                      
หจก. โคราชพฒันะ        
688,00.00 บาท                        
หจก. โคราชด ารงคบ์ริการ 
700,000.00 บาท                      
หจก. พงษพิ์มาย ก่อสร้าง 
654,300.00 บาท                      
หจก. กอ้งปฐพี             
648,000.00 บาท                      
หจก. วาสนาดีการโยธา 168  
689,000.00 บาท                   
บริษทั มวลมิตรคอนสตรัคชัน่ 
จ  ากดั 570,000.00 บาท       
บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั 
655,590.00 บาท                   
บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
648,900.00 บาท                   
บริษทั วนัก่ิง เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั
 597,000.00 บาท

บริษทั มวลมิตรคอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั                  
570,000.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้ 29  (2) สญัญาจา้งก่อสร้าง      
 31 / 2563                   
 ลงวนัท่ี  9 ก.ย. 63



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

32 จดัซ้ือวสัดุผลิตส่ือการเรียนการ
สอน ใบงาน แบบฝึกหดั (กศ)

34,830.00                34,830.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 296 / 2563

33 จดัซ้ิอวสัดุคอมพิวเตอร์ (กช) 980.00                     980.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 297 / 2563

34 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางลองตอง ซอย 
8 (พิทกัษไ์ทย) บา้นลองตอง หมู่ท่ี
 9

49,000.00                47,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
47,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
47,000.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง     
32 / 2563                  
ลงวนัท่ี  17 ก.ย. 63

35 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 85-5273นครราชสีมา

8,800.00                  8,800.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์  ปลอ้งงูเหลือม นายมานิตย ์  ปลอ้งงูเหลือม ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 113 / 2563

36 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 88-6834นครราชสีมา
(สธ)

3,410.00                  3,410.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 114 / 2563

37 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางลองตอง ซอย 
12 (ทรงยศ) บา้นลองตอง หมู่ท่ี 9

27,000.00                25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
25,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
25,000.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง      
 33 / 2563                  
ลงวนัท่ี  17 ก.ย. 63

38 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางโตนด ซอย 10
 (บา้นโนน) หมู่ท่ี 2 บา้นโตนด

31,000.00                29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
29,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
29,000.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง      
 34 / 2563                  
ลงวนัท่ี  17 ก.ย. 63



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

39 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อ
พกั ซอยริมคลอง บา้นหนองบวั 
หมู่ท่ี 8

144,100.00              140,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
140,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
140,000.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง      
 35 / 2563                  
ลงวนัท่ี  21 ก.ย. 63

40 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อ
พกั ซอยแยกโพลีแบกไปบา้น
แสนเมือง หมู่ท่ี 7

94,500.00                91,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
91,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
91,000.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง      
 36 / 2563                  
ลงวนัท่ี  21 ก.ย. 63

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นยายประนอม 
(หลงัสระพระอยูก่รรม) หมู่ท่ี 3

155,000.00              123,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
123,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
123,000.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง      
 37 / 2563                 
ลงวนัท่ี  29 ก.ย. 63

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางหนองบวั ซอย
 43 (ขอประกลาง) บา้นหนองบวั
 หมู่ท่ี 8

149,000.00              137,000.00     e-bidding บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
137,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
137,000.00 บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง      
 38 / 2563                
ลงวนัท่ี  29 ก.ย. 63


