
แบบ สขร.1

รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 7,200.20                  7,200.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 195 / 2563

2 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 3,385.20                  3,385.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 196 / 2563

3 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 4,800.00                  4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 197 / 2563

4 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 23,900.00                23,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 198 / 2563

5 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 199 / 2563

6 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 2,600.00                  2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั บริษทั เกณิกา จ  ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 200 / 2563

7 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน มิ.ย.63(สป) 865.00                     865.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 201 / 2563

8 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน มิ.ย.63(กศ) 420.00                     420.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 202 / 2563

9 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 600.00                     600.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง นางนิตยา  สมผดุง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 203 / 2563

10 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก นายโต๊ะ  เรืองประโดก ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 082 / 2563

11 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ นายลดั  ส่วนบุญ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 083 / 2563

12 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ นางส ารวย จดัโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 084 / 2563

13 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 085 / 2563

14 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย นางสมหมาย  พินพิมาย ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 086 / 2563

15 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 087 / 2563

16 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ นางเล่ียม ของโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 088 / 2563

17 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
   4 โรงเรียน จ านวน 31 วนั (กศ)

127,512.98              127,512.98     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 6 / 2563

18 จดัซ้ือยางรถยนต(์สป) 13,000.00                13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชสีมาศูนยล์อ้เซอร์วิสนางนิตยา  สมผดุง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 204 / 2563

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มิถุนายน  2563

เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  อ  าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

วนัท่ี  30 มิถุนายน  พ.ศ.2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

19 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 972.00                     972.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากดั บริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 205 / 2563

20 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 86-5273 นครราชสีมา

2,690.00                  13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 071 / 2563

21 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 86-6834 นครราชสีมา

4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 072 / 2563

22 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(กค) 24,000.00                24,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 206 / 2563

23 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ (กช)

535.00                     535.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 073 / 2563

24 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 2 บา้นมะค่า
พฒันา หมู่ 10

37,000 32,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั     
      32,000  บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั    
     32,000  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง       
   19 / 2563                   
       ลงวนัท่ี  8 มิ.ย. 63

25 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยตรงขา้มประปา   
 หมู่  8

103,000.00              90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั     
     90,000  บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั    
     90,000  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง       
   20 / 2563                   
       ลงวนัท่ี  8 มิ.ย. 63

26 โครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยาง
โดยก่อสร้างผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กทดแทน  สายมะค่า - โตนด
 บา้นลองตอง หมู่ท่ี 9

423,000.00              325,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั     
     350,000  บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั    
    350,000  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง สญัญาจา้งก่อสร้าง       
   21 / 2563                   
       ลงวนัท่ี  11 มิ.ย. 63

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองกระตงัถึง
สระสามเหล่ียม บา้นโตนด หมู่ท่ี 2

1,364,000.00          1,140,000.00  e-bidding หจก.มะค่าพฒันาการ         
920,700.00  บาท                  
 หจก. โคราชด ารงคบ์ริการ

หจก.ธนกรเจริญทรัพย ์     
844,000  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้ 29  (2) สญัญาจา้งก่อสร้าง       
   22 / 2563                   
       ลงวนัท่ี  15 มิ.ย. 63

918,000.00  บาท
หจก.ธนกรเจริญทรัพย์
844,000.00  บาท



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

หจก.สาธิตเรืองกิจ
1,000,000.00  บาท
หจก.เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง
950,000.00 บาท
หจก.กระทิงทอง กรุ๊ป
864,000.00 บาท
บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั
1,099,999.00  บาท
บริษทั บุญเจือ จ  ากดั
889,900.00  บาท
หจก.ซีทีเค รุ่งเรือง กรุ๊ป
1,190,000.00  บาท

28 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กศ) 6,270.00                  6,270.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 207 / 2563

29 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 4,250.00                  4,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี เซอร์วิส หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี เซอร์วิส ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 208 / 2563

30 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กค) 5,635.00                  5,635.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 209 / 2563

31 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 2,790.00                  2,790.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 210 / 2563

32 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กช) 11,435.00                11,435.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 211 / 2563

33 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(กช) 12,230.00                12,230.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 212 / 2563

34 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 22,099.00                22,099.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากดั บริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากดั ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 213 / 2563

35 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 1,208.00                  1,208.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 214 / 2563

36 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต(์กช) 2,889.00                  2,889.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 215 / 2563

37 จา้งเหมาผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บ
รายได ้(15 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63)

13,800.00                13,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชนิชา ปลอดกลาง นางสาวณฐัชนิชา ปลอดกลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 089 / 2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

38 จา้งเหมาผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บ
รายได ้(15 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63)

13,800.00                13,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชนิกา ปลอดกลาง นางสาวณฐัชนิกา ปลอดกลาง ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 090 / 2563

39 จา้งเหมาอดัน ้ายาถงัดบัเพลิง 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
(สป)

3,960.00                  3,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นาซ่าโปรดกัส์ฯ บริษทั นาซ่าโปรดกัส์ฯ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 074 / 2563

40 จา้งเหมาจดัท าคู่มืออบรม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
(สป)

7,500.00                  7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายปฐม  ปานกระทอน นายปฐม  ปานกระทอน ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 075 / 2563

41 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและ
อาหารกลางวนัโครงการจิตอาสา
พระราชทาน(สป)

27,500.00                27,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรางค ์ ค  าศิริ นางสาวสุรางค ์ ค  าศิริ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 076 / 2563

42 จา้งเหมาจดัสถานท่ีและท าความ
สะอาดโครงการจิตอาสา
พระราชทาน(สป)

1,500.00                  1,500.00         เฉพาะเจาะจง นางศศิเศรษฐ์  ภู่ทองสุข นางศศิเศรษฐ์  ภู่ทองสุข ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 076.1 / 2563

43 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กช) 3,580.00                  3,580.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 216 / 2563

44 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า (กช) 7,304.00                  7,304.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 217 / 2563

45 จดัซ้ือกระเป๋าอบรมตามโครงการ 
  จิตอาสาพระราชทาน (สป)

8,250.00                  8,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ชนะนา ร้าน ชนะนา ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 218 / 2563

46 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
(สป)

4,890.00                  4,890.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 219 / 2563

47 จดัซ้ือวสัดุก๊าชหุงตม้           
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
(สป)

1,520.00                  1,520.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวงค ์ ถมโพธ์ิ นางสาวนพวงค ์ ถมโพธ์ิ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 221 / 2563

48 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์(กช)

500.00                     500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 077 / 2563

49 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์(กค)

3,290.00                  3,290.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 078 / 2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากศาลาเลือกตั้ง ถึง
บา้นนายปรีฑา  ขุดโพธ์ิ   บา้น
แสนเมือง หมู่ท่ี 7

806,000.00              662,000.00     e-bidding หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ 
525,000.00  บาท                  
 หจก. เอส เอช คอน
สตรัคชัน่550,000.00  บาท    
              หจก. กระทิงทอง 
กรุ๊ป 531,000.00  บาท           
     หจก. เจ พี เอ็นจิเนียร่ิง 
(2018)  645,500.00  บาท      
   บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั 
 650,000.00  บาท                 
 บริษทั บุญเจือ จ  ากดั 
595,000.00  บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ 
525,000.00  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้ 29  (2) สญัญาจา้งก่อสร้าง       
 23 / 2563                    
 ลงวนัท่ี  25 มิ.ย. 63

51 จดัซ้ือหนงัสือ (กศ) 14,800.00                14,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 222 / 2563



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากศาลาเลือกตั้ง ถึง
บา้นนายปรีฑา  ขุดโพธ์ิ   บา้น
แสนเมือง หมู่ท่ี 7

1,033,000.00          894,000.00     e-bidding หจก.โคราชพฒันะ 
690,000.00  บาท                  
หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ 
680,000.00  บาท                
หจก.ธนกรเจริญทรัพย์
654,000.00  บาท                  
หจก.เอส เอช คอนสตรัคชัน่
690,000.00  บาท                
หจก.ตติญชยั (2004)  
700,000.00  บาท                
บริษทั มวลมิตรคอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั  650,000.00 
 บาท        บริษทั ทีดบับลิว 
คอนกรีต จ ากดั 625,000.00 
 บาท               บริษทั เกรทค
รีเอชัน่ จ  ากดั 775,000.00 
บาท                 บริษทั คูณ
มัน่คง ก่อสร้าง 2006 จ ากดั 
711,711.00  บาท

กิจการร่วมคา้ เอส.เอ็น.พี. 
สหมงคลก่อสร้าง    
624,000.00  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้ 29  (2) สญัญาจา้งก่อสร้าง       
 24 / 2563                    
 ลงวนัท่ี  26 มิ.ย. 63

หจก. ซีทีเค รุ่งเรือง กรุ๊ป  
769,000.00 บาท             
กิจการร่วมคา้ เอส.เอ็น.
พี.สหมงคลก่อสร้าง            
624,000.00  บาท



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

53 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(กศ) 29,192.00                29,192.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 223 / 2563

54 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กศ) 20,628.00                20,628.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 224 / 2563

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโสมนสัถึงสาม
แยกหนองไผ่ บา้นลองตอง หมู่ท่ี 9

547,000.00              466,000.00     e-bidding หจก.ธนกรเจริญทรัพย ์
378,000.00  บาท              
หจก.เอส เอช คอนสตรัคชัน่ 
366,000.00  บาท             
บริษทั ทีดบับลิว คอนกรีต 
จ ากดั 365,000.00  บาท    
บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั 
419,999.00  บาท             
บริษทั คูณมัน่คง ก่อสร้าง 
2006 จ ากดั                       
377,777.00  บาท

 บริษทั ทีดบับลิว คอนกรีต 
จ ากดั 365,000.00  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้ 29  (2) สญัญาจา้งก่อสร้าง       
 25 / 2563                    
 ลงวนัท่ี  29 มิ.ย. 63

56 จา้งเหมาซ่อมรถยนต ์ ทะเบียน 
กน-5164 นครราชสีมา (กช)

1,050.00                  1,050.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 079 / 2563

57 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
   ศพด.พนมวนั จ  านวน 103 วนั(ท า

การ) 1 ก.ค.63 - 30 พ.ค.63  (กศ)

90,817.16                90,817.16       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 7 / 2563

58 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
   4 โรงเรียน จ านวน 103 วนั(ท า
การ) 1 ก.ค.63 - 30 พ.ค.63 และ
ช่วงปิดเทอม  (กศ)

388,345.80              388,345.80     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ตามระเบียบฯ ขอ้79 วรรคสอง 8 / 2563


