
แบบ  สขร 1.

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,617.50           5,617.50       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.มิตรเจริญ 5,617.50     หจก.ส.มิตรเจริญ 5,617.50        คุณสมบติัตรงตาม
(กองช่าง) การโยธา การโยธา ข้อก าหนด

2 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อ 220,000.00       240,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อ.ชนะชัย 220,000.00  หจก.อ.ชนะชัย 220,000.00    คุณสมบติัตรงตาม
สร้างถนนลูกรังแยกหลังโรงเรียน ข้อก าหนด
โคกโพธ์ิไชยศึกษา (กองช่าง)

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,580.00           3,580.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเ์ทค โอเอ 3,580.00     บริษัท เบสทเ์ทค โอเอ 3,580.00        คุณสมบติัตรงตาม
(กองช่าง) จ ากัด จ ากัด ข้อก าหนด

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,150.00           7,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเ์ทค โอเอ 7,150.00     บริษัท เบสทเ์ทค โอเอ 7,150.00        คุณสมบติัตรงตาม
(กองคลัง) จ ากัด จ ากัด ข้อก าหนด

5 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอม 1,200.00           1,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเ์ทค โอเอ 1,200.00     บริษัท เบสทเ์ทค โอเอ 1,200.00        คุณสมบติัตรงตาม
พิวเตอร์ จ ากัด จ ากัด ข้อก าหนด
(กองคลัง)

6 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ตามโครงการ 18,300.00         18,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัทยามินมิาร์ท 18,300.00   ร้านพัทยามินมิาร์ท 18,300.00      คุณสมบติัตรงตาม
ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาเด็ก ข้อก าหนด
ป ี2563 (ส านกัปลัดเ)

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน 760.00             760.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์การพิมพ์ 760.00       ร้านสุวิทย์การพิมพ์ 760.00          คุณสมบติัตรงตาม
(ส านกัปลัด) ข้อก าหนด

                                                  สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มนีาคม  2563                                              

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

   เทศบาลต าบลบ้านโคก  อ าเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุอืน่ๆ โครงการแข่ง 800.00             800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพัทยามินมิาร์ท 800.00       ร้านพัทยามินมิาร์ท 800.00          คุณสมบติัตรงตาม
ขันกีฬาเยาวชน  ป ี2563 ข้อก าหนด
(ส านกัปลัด)

9 ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 9,000.00           9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา 9,000.00     นางสาวลลิตา 9,000.00        คุณสมบติัตรงตาม
ปฏิบติังานด้านประชาสัมพันธ์ ทองรอด ทองรอด ข้อก าหนด
(ส านกัปลัด)

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแลสวน 9,000.00           9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร ชาติดี 9,000.00     นายวิเชียร ชาติดี 9,000.00        คุณสมบติัตรงตาม
เศรษฐกิจพอเพียง ข้อก าหนด
(ส านกัปลัด)

11 ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 6,080.00           6,080.00       เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ 6,080.00     นายจักรพงษ์ 6,080.00        คุณสมบติัตรงตาม
ปฏิบติังานด้านธุรการ ทา้วนลิ ทา้วนลิ ข้อก าหนด
(กองคลัง)

12 ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแล 12,160.00         12,160.00     เฉพาะเจาะจง นายรุ่งนรัินดร์ มารม 6,080.00     นายรุ่งนรัินดร์ มารม 6,080.00        คุณสมบติัตรงตาม
สวนสาธารณะบา้นโคกบา้นโสก นายวินยั กลางหล้า 6,080.00     นายวินยั กลางหล้า 6,080.00        ข้อก าหนด
(กองช่าง)

13 ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 16,960.00         16,960.00     เฉพาะเจาะจง นายธนากร ก าเนดิจอก 6,080.00     นายธนากร ก าเนดิจอก 6,080.00        คุณสมบติัตรงตาม
เก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล นายไพรัช พรหมชนะ 6,080.00     นายไพรัช พรหมชนะ 6,080.00        ข้อก าหนด
(สาธารณสุขฯ) นายเอกลักษณ์ เคนโพธ์ิ 4,800.00     นายเอกลักษณ์ เคนโพธ์ิ 4,800.00        

14 ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ 24,320.00         24,320.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน ์แดนขนาน 6,080.00     นายสุทศัน ์แดนขนาน 6,080.00        คุณสมบติัตรงตาม
รักษาความสะอาดถนน นายวงษ์ธวัชชัย ระบตุร 6,080.00     นายวงษ์ธวัชชัย ระบตุร 6,080.00        ข้อก าหนด
(สาธารณสุขฯ) นายบญุเพ็ง รวดเร็ว 6,080.00     นายบญุเพ็ง รวดเร็ว 6,080.00        

นายอนวัุฒน ์พงษ์โพธ์ิไชย 6,080.00     นายอนวัุฒน ์พงษ์โพธ์ิไชย 6,080.00        
15 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 33,630.38         33,630.38     เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ 33,630.38   วิทยาลัยเกษตรและ 33,630.38      คุณสมบติัตรงตาม

โรงเรียนช่วงเปดิภาคเรียนที่ 2/62 เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น ข้อก าหนด
เดือน ก.พ.62 (ส านกัปลัด)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

16 ค่าก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ า 470,000.00       470,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐภพการโยธา 445,000.00  หจก.ณัฐภพการโยธา 445,000.00    คุณสมบติัตรงตาม
สาธารณประโยชน ์ม.7 บา้นโคก ข้อก าหนด
(กองช่าง)

17 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 5,500.00           5,500.00       เฉพาะเจาะจง PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 5,500.00     PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 5,500.00        คุณสมบติัตรงตาม
เดือน  กุมภาพันธ์  2563 ข้อก าหนด
(สาธารณสุขฯ)

18 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,600.00           3,600.00       เฉพาะเจาะจง PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 3,600.00     PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 3,600.00        คุณสมบติัตรงตาม
เดือน  กุมภาพันธ์  2563 ข้อก าหนด
(กองช่าง)

19 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,400.00           4,400.00       เฉพาะเจาะจง PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 4,400.00     PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 4,400.00        คุณสมบติัตรงตาม
เดือน  กุมภาพันธ์  2563 ข้อก าหนด
(ส านกัปลัด,ปอ้งกัน)

20 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,700.00           1,700.00       เฉพาะเจาะจง PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 1,700.00     PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 1,700.00        คุณสมบติัตรงตาม
เดือน  กุมภาพันธ์  2563 ข้อก าหนด
(กองคลัง)

21 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00           3,000.00       เฉพาะเจาะจง PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 3,000.00     PT สาขาโคกโพธ์ิไชย 3,000.00        คุณสมบติัตรงตาม
เดือน  กุมภาพันธ์  2563 ข้อก าหนด
(ส านกัปลัด)

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,852.00           3,852.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญมิตรคอนกรีต 3,852.00     หจก.เจริญมิตรคอนกรีต 3,852.00        คุณสมบติัตรงตาม
(สาธารณสุขฯ) ข้อก าหนด

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 481.50             481.50         เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญมิตรคอนกรีต 481.50       หจก.เจริญมิตรคอนกรีต 481.50          คุณสมบติัตรงตาม
(กองช่าง) ข้อก าหนด

 

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

24 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,114.15           4,114.15       เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญมิตรคอนกรีต 4,114.15     หจก.เจริฐมิตรคอนกรีต 4,114.15        คุณสมบติัตรงตาม
(กองช่าง) ข้อก าหนด

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน 642.00             642.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญมิตรคอนกรีต 642.00       หจก.เจริญมิตรคอนกรีต 642.00          คุณสมบติัตรงตาม
(กองช่าง) ข้อก าหนด

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,880.00           1,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์ 1,880.00     บริษัท ศึกษาภัณฑ์ 1,880.00        คุณสมบติัตรงตาม
(ส านกัปลัด) ขอนแก่น จ ากัด ขอนแก่น จ ากัด ข้อก าหนด

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน 7,886.00           7,886.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์ 7,886.00     บริษัท ศึกษาภัณฑ์ 7,886.00        คุณสมบติัตรงตาม
สาธารณสุขฯ) ขอนแก่น จ ากัด ขอนแก่น จ ากัด ข้อก าหนด

28 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 85.00               85.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมีจงมีวัสดุก่อสร้าง 85.00         ร้านมีจงมีวัสดุก่อสร้าง 85.00            คุณสมบติัตรงตาม
(กองช่าง) ข้อก าหนด

29 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์แอร์ 1,600.00           1,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฟิร์สพาณิชย์ 1,600.00     ร้านเฟิร์สพาณิชย์ 1,600.00        คุณสมบติัตรงตาม
(ส านกัปลัด) ข้อก าหนด

30 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์โครงการเข้าค่าย 2,300.00           2,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรอารีย์แก้งคร้อ 2,300.00     ร้านมิตรอารัย์แก้งคร้อ 2,300.00        คุณสมบติัตรงตาม
เยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม ข้อก าหนด
(สาธารณสุขฯ)

31 ค่าจ้างประกอบอาหารเล้ียงรับรอง 6,370.00           6,370.00       เฉพาะเจาะจง นางมณีรัตน ์ สุบนิ 6,370.00     นางมณีรัตน ์ สุบนิ 6,370.00        คุณสมบติัตรงตาม
ประชุมสภาฯ ข้อก าหนด
(ส านกัปลัด)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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32 ค่าจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์ ร.10 94,400.00         94,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดีดีซัพพลายแอนด์ 94,400.00   ร้านดีดีซัพพลายแอนด์ 94,400.00      คุณสมบติัตรงตาม
(ส านกัปลัด) เซอร์วิส เซอร์วิส ข้อก าหนด

33 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 34,300.00         34,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเ์ทค โอเอ 34,300.00   บริษัท เบสทเ์ทค โอเอ 34,300.00      คุณสมบติัตรงตาม
(กองคลัง) จ ากัด จ ากัด ข้อก าหนด

34 ค่าจ้างจัดดอกไม้สดโครงการเฉลิม 20,400.00         20,400.00     เฉพาะเจาะจง บา้นงานดอกไม้(ครูสาย) 20,400.00   บา้นงานดอกไม้(ครูสาย) 20,400.00      คุณสมบติัตรงตาม
พระเกียรติฯ ข้อก าหนด
(ส านกัปลัด)

35 ค่าจ้างท าอาหารว่างโครงการเฉลิม 4,530.00           4,530.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณนภิา 4,530.00     นางสาววรรณนภิา 4,530.00        คุณสมบติัตรงตาม
พระเกียรติฯ เชยชัยภูมิ เชยชัยภูมิ ข้อก าหนด
(ส านกัปลัด)

36 ค่าจัดซ้ือวัคซีนปอ้งกันโรคพิษ 18,000.00         18,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนอ้งมายเพื่อนสัตว์ 18,000.00   ร้านนอ้งมายเพื่อนสัตว์ 18,000.00      คุณสมบติัตรงตาม
สุนขับา้ฯ ข้อก าหนด
(สาธารณสุขฯ)

37 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 3,815.00           3,815.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอรวรรณ 3,815.00     ร้านอรวรรณ 3,815.00        คุณสมบติัตรงตาม
การแพทย์ ข้อก าหนด
(สาธารณสุขฯ)

38 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,548.00           3,548.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอรวรรณ 3,548.00     ร้านอรวรรณ 3,548.00        คุณสมบติัตรงตาม
(สาธารณสุขฯ) ข้อก าหนด

39 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12,148.00         12,148.00     เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังฮ้ังยุ้ย 12,148.00   ร้านต้ังฮ้ังยุ้ย 12,148.00      คุณสมบติัตรงตาม
(สาธารณสุขฯ) ข้อก าหนด

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

40 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ 485,000.00       485,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ต.เจริญแบค็โฮ 485,000.00  หจก.ต.เจริญแบค็โฮ 485,000.00    คุณสมบติัตรงตาม
เผยแพร่ (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ) ข้อก าหนด
(ส านกัปลัด)

41 ค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 535,000.00       535,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ศิวิไลนานากิจ 535,000.00  หจก.ศิวิไลนานากิจ 535,000.00    คุณสมบติัตรงตาม
ถนนรอบโคกหลลุบโจด ม.8 ข้อก าหนด
(กองช่าง)

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



  

  

 



 

 

 

 


