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  แบบ  สขร. 1 
 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 

๑. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) สายเลียบคลองท่อ
ม่วงจากทางลอดถึงประตูน้ า 
หมู่ที่ ๑,๒ ต าบลหนองโพ 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ E-bidding  บริษัท เขมราชการสร้าง
จ ากัด/ เสนอราคา 
๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

บริษัท เขมราชการส
ร้างจ ากัด/ เสนอราคา 
๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

S๑๔/๒๕๖๑ 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

๒. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อ
ระบายน้ า ถนนสายจากบ้าน 
นายชวัสรัฏฐ ์เกสรจิราสิริ ถึง 
ศาลา อ.ส.ม. หมูที่ ๑,๒ ต าบล
หนองโพ อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

๖๖๓,๐๐๐.๐๐ ๖๖๓,๐๐๐.๐๐ E-bidding หจก.พิชชาพร ๒๕๕๖/ 
เสนอราคา ๖๖๓,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

 

หจก.พิชชาพร 
๒๕๕๖/ เสนอราคา 
๖๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

S๑๑/๒๕๖๑ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
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                                                                                                                                                                                             แบบ  สขร. 1 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 

๓. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ
ระบายน้ า ขนาด ๐๖๐ เมตร 
จากบ้านป้าเหม่ง ถึงคลองท่อ
ม่วง หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองโพ 
อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 

๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ E-bidding หจก.พิชชาพร ๒๕๕๖ / 
เสนอราคา 
๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐บาท 

 

หจก.พิชชาพร ๒๕๕๖ / 
เสนอราคา 
๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

S๑๒/๒๕๖๑ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๔. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสาย
ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) พร้อมฝาบ่อพัก 
ซอยเทศบาลฯ ๒๖ (ซอยโรงสี) 
หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองโพ 
อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี  

๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ E-bidding หจก.วิริยะฉันท/์ เสนอ
ราคา ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

หจก.วิริยะฉันท/์ 
เสนอราคา 

๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

S๑๓/๒๕๖๑ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
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                                                                                                                                                                                             แบบ  สขร. 1 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินทีจ่ะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 

๕. ซื้อวัสดุส านักงาน  
จ านวน ๑๘ รายการ 

๑๓,๘๐๒.๐๐ ๑๓,๘๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีเปเปอร์แอนด์
สเตชั่นเนอรี่/ เสนอราคา 
๑๓,๘๐๒.๐๐ บาท 

 

หจก.เอสพีเปเปอร์
แอนด์สเตชั่นเนอรี่/ 
เสนอราคา 
๑๓,๘๐๒.๐๐ บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

M๑๙๙/๒๕๖๑ 
๑๐  กนัยายน ๒๕๖๑ 
 

๖. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๗ รายการ 

๒๔,๓๕๘.๐๐ ๒๔,๓๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบอสบริ้งค/์ เสนอราคา  
๒๔,๓๕๘.๐๐ บาท 

 

ร้านบอสบริ้งค/์ 
เสนอราคา  
๒๔,๓๕๘.๐๐ บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

M๒๐๐/๒๕๖๑ 
 ๑๐ กนัยายน ๒๕๖๑ 
 

๗. จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิด CCTV จ านวน ๑ ชุด 

๖,๗๘๐.๐๐ ๖,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง NNY Service/ เสนอราคา  
๒๔,๓๕๘.๐๐ บาท 
 

NNY Service/ เสนอราคา  
๒๔,๓๕๘.๐๐ บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

B๓๘/๒๕๖๑ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๘. จ้างเหมาซ่อมรถยนต์
ส่วนกลาง(รถกระบะ ๔ 
ประต)ู หมายเลขทะเบียน กจ 
๒๗๕๗ ราชบุรี จ านวน ๑ คัน 

๔๐,๒๑๗.๐๒ ๔๐,๒๑๗.๐๒ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส คาร์ส 
จ ากัด/ เสนอราคา  
๔๐,๒๑๗.๐๒ บาท 
 

บริษัท เอ็น เอส คารส์ 
จ ากัด/ เสนอราคา  
๔๐,๒๑๗.๐๒ บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

M๒๐๑ /๒๕๖๑ 
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ในรอบเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

  

 
                                                                                                                                                                                             แบบ  สขร. 1 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 

๙. ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
(เก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก)  
จ านวน ๗๐ ตัว 

๓๘,๕๐๐.๐๐ ๓๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล เฟอร์นิเจอร์/ 
เสนอราคา ๓๘,๕๐๐.๐๐ 
บาท 

 

ร้านไพศาล เฟอร์นิเจอร์/ 
เสนอราคา ๓๘,๕๐๐.๐๐ 
บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

M๒๐๔/๒๕๖๑ 
๑๗  กนัยายน ๒๕๖๑ 
 

๑๐. ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(บอร์ดประชาสัมพันธ์โครง
อลูมิเนียม บุก ามะหยี่พร้อมติด
กระจก ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร) 
จ านวน ๓ ป้าย 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านหนองโพอลูมิเนียม/ 
เสนอราคา ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
 

ร้านหนองโพอลูมิเนียม/ 
เสนอราคา ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

M๒๐๓/๒๕๖๑ 
 ๑๗ กนัยายน ๒๕๖๑ 
 

๑๑. ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
(โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด  
๔๕x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร) 
จ านวน ๒๐ ตัว 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล เฟอร์นิเจอร์/ 
เสนอราคา ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
 

ร้านไพศาล เฟอร์นิเจอร์/ 
เสนอราคา ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

๒๐๕/๒๕๖๑ 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๒. จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา
ระหว่างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนอง
โพ จ านวน ๑ โครงการ 

๑๒,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายส าลอง แจ้งประจักษ์/ 
เสนอราคา ๑๒,๖๐๐.๐๐ 
บาท 
 

นายส าลอง แจ้ง
ประจักษ์/ เสนอราคา 
๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

M๒๐๒/๒๕๖๑ 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
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แบบ  สขร. 1 

ล าดับ
ที ่

 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 

๑๓. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์) จ านวน 
๑ ชุด 

๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบางแพคอมพิวเตอร์/ 
เสนอราคา ๒๑,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

 

ร้านบางแพ
คอมพิวเตอร์/ เสนอ
ราคา ๒๑,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

M๒๐๖/๒๕๖๑ 
๑๙  กนัยายน ๒๕๖๑ 
 

๑๔. จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองโพ 
เพ่ือให้มีที่แปรงฟันที่เพียงพอ
ต่อจ านวนเด็ก 

๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ อ่วมเครือ/
เสนอราคา ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

นายประพันธ์ อ่วม
เครือ/เสนอราคา 
๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

S๑๐/๒๕๖๑ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๕. จ้างเหมาจัดท าบิลสั่งจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จ านวน ๑๐๐ เล่ม 

๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ด ารงชัย-การพิมพ์/เสนอ
ราคา ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

ด ารงชัย-การพิมพ์/
เสนอราคา 
๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ 

B๓๙/๒๕๖๑ 
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 


