
1

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

1 จางเหมากอสรางทอระบายน้ํา คสล. 1,512,500.00      1,512,500.00       สอบราคา 1.หจก.สมบูรณวัดสุกอสราง 1,512,500.00    คุณสมบัติถูกตอง
เชื่อมซอยแกวทรานี - ซอยประปา 1 2.หจก.บานไผศรัญกอสราง 1,512,000.00    ตามเงื่อนไขใน

3.บจก.ขอนแกนควอลิตี้ ฯ 1,512,500.00    ประกาศ ฯ  และ
4.หจก.บานไผธนทรัพย 1,511,400.00    1.หจก.บานไผธนทรัพย 1,510,000.00   เสนอราคาต่ําสุด  

ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

2 จางเหมากอสรางถนน คสล. 
จํานวน  4  โครงการ
1.  ถนน คสล. ซอยแยก 193,050.00         193,050.00          สอบราคา 1.หจก.สมบูรณวัสดุกอสราง 193,050.00       คุณสมบัติถูกตอง
     ถนนมิตรภาพ หลัง ช.โคตรภูธร     2.หจก. เมธีการโยธา 193,000.00       ตามเงื่อนไขใน

3.หจก. ทิวไผกอสราง 192,500.00       1.หจก. ทิวไผกอสราง 192,000.00      ประกาศ ฯ  และ
4.หจก.บานไผธนทรัพย 193,000.00       เสนอราคาต่ําสุด  
5.หจก.ขอนแกนศิริธรรม 193,000.00       ซึ่งต่ํากวาราคากลาง
6.บจก.ขอนแกนควอลิตี้ ฯ 193,000.00       

2. ถนนคสล. อยแยกถนนแจงสนิท 171,450.00         171,450.00          สอบราคา 1.หจก.บานไผธนทรัพย 171,400.00       คุณสมบัติถูกตอง
     ซอย 1 เชื่อมซอยขางอูขรรคชัย 2.บจก.ขอนแกนควอลิตี้ ฯ 171,000.00       ตามเงื่อนไขใน

3.หจก. ทิวไผกอสราง 170,000.00       1.หจก. ทิวไผกอสราง 170,000.00      ประกาศ ฯ  และ
เสนอราคาต่ําสุด  
ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มกราคม   2551
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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2

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มกราคม   2551
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

3.    ถนน คสล. ซอยแยก 122,850.00         122,850.00          สอบราคา 1.หจก.บานไผศรัญกอสราง 121,500.00       1.หจก.บานไผศรัญกอสราง 121,500.00      คุณสมบัติถูกตอง
ถนนหนองลุมพุก  ซอย 1  ชวงที่  1 2.หจก.บานไผธนทรัพย 122,800.00       ตามเงื่อนไขใน

3.บจก.ขอนแกนควอลิตี้ 122,000.00       ประกาศ ฯ  และ
4.หจก.พงษศักดิ์การโยธา 122,500.00       เสนอราคาต่ําสุด  

ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

4.  ถนน คสล. ซอยแยกแจงสนิท 216,000.00         216,000.00          สอบราคา 1.หจก.สมบูรณวัสดุกอสราง 216,000.00       คุณสมบัติถูกตอง
    (ขางโรงเรียนจตุรมิตร) 2.หจก.บานไผศรัญกอสราง 214,600.00       1.หจก.บานไผศรัญกอสราง 214,600.00      ตามเงื่อนไขใน

3.หจก.บานไผธนทรัพย 216,000.00       ประกาศ ฯ  และ
4.หจก.ขอนแกนศิริธรรม 216,000.00       เสนอราคาต่ําสุด  
5.หจก.พงษศักดิ์การโยธา 215,000.00       ซึ่งต่ํากวาราคากลาง
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1

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ  2551
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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1

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

1 ซื้อครุภัณฑกีฬา  (เครื่องเลนสนาม) 300,000.00         298,800.00          สอบราคา 1.หจก.ชัยวัฒนาเพิ่มพูน ฯ 298,800.00       1.หจก.ชัยวัฒนาเพิ่มพูน ฯ 298,800.00      คุณสมบัติถูกตอง
2.รานเกรียงศักดิ์ 299,980.00       ตามเงื่อนไขใน
3.รานพรอารต 300,000.00       ประกาศ ฯ  และ

เสนอราคาต่ําสุด  
ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน    เมษายน   2551
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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1

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

1 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,500,000.00      2,000,000.00       สอบราคา 1.บจก.รากบัวอุปถัมภ 2,000,000.00    1.บจก.รากบัวอุปถัมภ 2,000,000.00   คุณสมบัติถูกตอง
(รถกระเชาซอมไฟฟา) 2.หจก.พันกรณ 2,100,000.00    ตามเงื่อนไขใน

            เอ็นเตอรไพรส ประกาศ ฯ  และ
เสนอราคาต่ําสุด  

2 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 600,000.00         610,000.00          สอบราคา 1.บจก.ขอนแกนสหชัย 598,000.00       1.บจก.ขอนแกนสหชัย 598,000.00      คุณสมบัติถูกตอง
(รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ดับเบิ้ลแคป)             มอเตอรเซลส             มอเตอรเซลส ตามเงื่อนไขใน

2.หจก. วีอารวายกรุป คุณสมบัติ ประกาศ ฯ  และ
ไมถูกตอง เสนอราคาต่ําสุด  

ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม  2551
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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1

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

1 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 1,092,800.00      990,000.00          สอบราคา 1.นางประกาย  ประทับเคน 990,000.00         1.นางประกาย  ประทับเคน 990,000.00        คุณสมบัติถูกตอง
สําหรับเด็กนักเรียน รร.เทศบาลบานไผ 2. นางพรรณี  เจริญสุข คุณสมบัติไมถูกตอง ตามเงื่อนไขใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 , 2 , 3 3. น.ส. มณี ขุมดวง คุณสมบัติไมถูกตอง ประกาศ ฯ  และ

4. นางประกาย  ประทับเคน คุณสมบัติไมถูกตอง เสนอราคาต่ําสุด  
5.นางพรพรรณ ยสินพร คุณสมบัติไมถูกตอง

2 ซื้ออาหารเสริม  (นม) 2,347,252.56      1,561,381.20       สอบราคา 1.  องคการสงเสริมกิจการโคนม 1.  องคการสงเสริมกิจการโคนม คุณสมบัติถูกตอง
สําหรับเด็กนักเรียน รร.เทศบาลบานไผ    แหงประเทศไทย  สาขา    แหงประเทศไทย  สาขา ตามเงื่อนไขใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 , 2 , 3   และ      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,561,381.20           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,561,381.20     ประกาศ ฯ  และ
รร.สังกัด สพฐ.  8  โรงเรียน เสนอราคาต่ําสุด  

ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

3 จางเหมากอสรางทอระบายน้ํา คสล. 463,600.00         486,500.00          สอบราคา 1.หจก.บานไผธนทรัพย 417,000.00       1.หจก.บานไผธนทรัพย 417,000.00      คุณสมบัติถูกตอง
ถนนบานเกิ้ง  ซอย  3 2.บจก.อินฟนิตี้ คุณสมบัติไมถูกตอง ตามเงื่อนไขใน

3.หจก.ทิวไผกอสราง 440,000.00       ประกาศ ฯ  และ
4.หจก.ขอนแกนธนสุวรรณ 440,000.00       เสนอราคาต่ําสุด  
            ไพศาล ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พฤษภาคม  2551
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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2

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พฤษภาคม  2551
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

4 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ขนาด  25,000  บีทียู  พรอมติดตั้ง 350,000.00         351,000.00          สอบราคา 1.หจก.เบญจไตรรัตน คุณสมบัติไมถูกตอง คุณสมบัติถูกตอง
จํานวน  9  ชุด             กอสราง ตามเงื่อนไขใน

2.บจก. เจนอนงค 350,532.00       2.บจก. เจนอนงค 350,000.00      ประกาศ ฯ  และ
เสนอราคาต่ําสุด  
ซึ่งต่ํากวาราคากลาง
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1

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีสอบราคา  ประกวดราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มิถุนายน  2551
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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1

แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

1 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 1,092,800.00      990,000.00          สอบราคา 1.นางประกาย  ประทับเคน 990,000.00         1.นางประกาย  ประทับเคน 990,000.00        คุณสมบัติถูกตอง
สําหรับเด็กนักเรียน รร.เทศบาลบานไผ 2. นางพรรณี  เจริญสุข คุณสมบัติไมถูกตอง ตามเงื่อนไขใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 , 2 , 3 3. น.ส. มณี ขุมดวง คุณสมบัติไมถูกตอง ประกาศ ฯ  และ

4. นางประกาย  ประทับเคน คุณสมบัติไมถูกตอง เสนอราคาต่ําสุด  
5.นางพรพรรณ ยสินพร คุณสมบัติไมถูกตอง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กรกฎาคม  2551
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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1
แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

1 จางเหมากอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 1,900,000.00      1,900,000.00       วิธีพิเศษ 1.  หจก.นงคนุชเอ็น ไมเปดซองราคา คุณสมบัติไมถูกตอง คุณสมบัติถูกตอง
สี่แยกชนบทบานไผ   โดยวิธีพิเศษ      เทอรไพรส ตามเงื่อนไขใน

2.  หจก. ทีพีสตริดทแอนด 1,890,000.00    1. หจก. ทีพีสตริดทแอนด 1,889,000.00   ประกาศ ฯ  และ
     ดีไซน     ดีไซน เสนอราคาต่ําสุด  
3.  หจก. พงศพัศ ไมเปดซองราคา คุณสมบัติไมถูกตอง ซึ่งต่ํากวาราคากลาง
4.  หจก. บีจีแอ็ดเวอรไทซิ่ง 1,900,000.00    

2 ซื้ออาหารเสริมนม 4,027,763.00      1,836,413.88       สอบราคา 1.  อสค. ภาคตะวันออก - 1,769,067.48    1.  อสค. ภาคตะวันออก - 1,768,000.00   คุณสมบัติถูกตอง
     เฉียงเหนือ      เฉียงเหนือ ตามเงื่อนไขใน
2.  สหกรณโคนมขอนแกน 1,775,955.10    ประกาศ ฯ  และ

เสนอราคาต่ําสุด  
ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

3 จางเหมาทําอาหารกลางวัน 1,092,800.00      690,540.00          สอบราคา 1. นางประกาย ประทับเคน 690,540.00       1. นางประกาย ประทับเคน 690,000.00      คุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขใน
ประกาศ ฯ  และ
เสนอราคาต่ําสุด  
ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม  2550
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จางราคากลาง
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แบบ  สขร.  1

วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก
งบประมาณ โดยสังเขป

4 ซื้อซุมไฟประดับเฉลิมพระเกียรติ  450,000.00      450,000.00  วิธีพิเศษ 1.  ราน ช. การไฟฟา 440,000.00   คุณสมบัติถูกตอง
และไฟประดับ  โดยวิธีพิเศษ 2.  ราน เอ.พี.ไลทติ้ง 370,000.00   1.  ราน เอ.พี.ไลทติ้ง 339,500.00    ตามเงื่อนไขใน

3.  รานฟนิกซกรุป 439,000.00   ประกาศ ฯ  และ
เสนอราคาต่ําสุด  
ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

5 จางเหมาปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯ 200,000.00      200,000.00  วิธีพิเศษ 1. รานบีจีมีเดีย 2 201,700.00   คุณสมบัติถูกตอง
บริเวณสะพานลอยถนนมิตรภาพ  2. รานเคแอนดเดดีไซน 206,000.00   ตามเงื่อนไขใน

3. รานบีเอ็นกรีน 2 198,000.00   1. รานบีเอ็นกรีน 2 198,000.00    ประกาศ ฯ  และ
เสนอราคาต่ําสุด  
ซึ่งต่ํากวาราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2550
เทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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แบบ  สขร.  1
สรปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พฤศจกายน   2550

เทศบาลเมืองบานไผ

ลาดับที่ งานจัดซอจัดจาง
วงเงิน

ราคากลาง วิธซอ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรบการคัดเลอกและราคา
เหตผลที่คัดเลอก

งบประมาณ โดยสงเขป
4 ซื้อซุมไฟประดับเฉลิมพระเกยรต  450,000.00         450,000.00          วธพเศษ 1.  ราน ช. การไฟฟา 440,000.00       คุณสมบัติถกตอง

และไฟประดับ  โดยวธพเศษ 2.  ราน เอ.พ.ไลทติ้ง 370,000.00       1.  ราน เอ.พ.ไลทติ้ง 339,500.00      ตามเงื่อนไขใน
3.  รานฟนิกซกรุป 439,000.00       ประกาศ ฯ  และ

เสนอราคาต่ําสุด  
ซึ่งตากวาราคากลาง

5 จางเหมาปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกยรตฯ 200,000.00         200,000.00          วธพเศษ 1. รานบีจีมเดีย 2 201,700.00       คุณสมบัติถกตอง
บริเวณสะพานลอยถนนมิตรภาพ  2. รานเคแอนดเดดีไซน 206,000.00       ตามเงื่อนไขใน

3. รานบีเอนกรีน 2 198,000.00       1. รานบีเอนกรีน 2 198,000.00      ประกาศ ฯ  และ
เสนอราคาต่ําสุด  
ซึ่งตากวาราคากลาง
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