
แบบ   สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 800,000.00        795,000.00        สอบราคา บริษทั  คัมภร์ีมเีดีย  จ ากดั 790,000.00 บริษัท  คัมภีร์มีเดีย  จ ากัด

บริษทั  เนเจอร์รัล โปรเทค  จ ากดั 793,000.00 790,000.00

หจก.  บา้นไผ่ดีจริง 695,000.00

ร้านธนาเรืองกจิ (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. อมรธนอนนัต์   (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

2 1,294,000.00    1,294,000.00    สอบราคา บริษทั  เคเคที ขอนแกน่ จ ากดั 1,150,000.00 บริษทั  เคเคที ขอนแกน่ จ ากดั

1,150,000.00

3 โครงการซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถ

กระบะ)
580,000.00      580,000.00       สอบราคา บริษทั  โตโยต้าแกน่นคร  จ ากดั 580,000.00 บริษทั  มติซูขอนแกน่ยนต์ไพบลูย์ จ ากดั

จ านวน  1  คัน บริษทั  มติซูขอนแกน่ยนต์ไพบลูย์ จ ากดั 495,000.00 495,000.00

บริษทั  เคเคที ขอนแกน่ จ ากดั 510,900.00

4 1,670,000.00    1,670,000.00    สอบราคา หจก. บ้านไผ่ธนทรัพย์ 1,350,000.00 หจก. เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่

หจก. วัฒนสุวรรณ 1,316,000.00 1,170,000.00

บจก. ภัทรภิรมย์ 1,307,000.00

หจก. ธัญญน์รี 1,369,000.00

หจก. พงษ์ศักด์ิการโยธา 2001 1,669,000.00

หจก. ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 1,460,000.00

หจก. เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 1,170,000.00

หจก. ณรงค์ช่างยนต์ 1,348,000.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบ

คลองชลประทาน

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถ

โดยสาร  ขนาด  12  ที่นั่ง  ดีเซล)  จ านวน  1 คัน

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

5 1,800,000.00    1,800,000.00    สอบราคา หจก. สรวิชญ ์ก่อสร้าง 0.00 หจก. ธัญญน์รี

หจก. วีไอพี  ธุรกิจยิง่เจริญ (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง) 1,763,500.00

หจก. คูณสุวรรณก่อสร้าง     (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. ธัญญน์รี 1,763,500.00

6 998,000.00      998,000.00       สอบราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิกประกาศสอบราคา

7 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสมบัติ

พัฒนา
697,000.00      649,000.00       สอบราคา หจก. เจษอนนัต์คอนสตรัคชัน่ 648,000.00 หจก. เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่

หจก. ณรงค์ช่างยนต์ 649,000.00 648,000.00

หจก. ธัญญ์นรี 649,000.00

8 1,500,000.00    1,467,900.00    สอบราคา หจก. ธัญญ์นรี 1,449,000.00 หจก. ธัญญน์รี

หจก. ราชพฤกษก์าร์เดนท์ 1,458,800.00 1,449,000.00

หจก. ขอนแกน่ธนสุวรรณไพศาล 1,355,487.00

9 998,000.00      957,000.00       สอบราคา หจก. ปฐมพงษ์การโยธา 957,000.00 หจก.  ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 955,000.00 955,000.00

บจก. ไทเกอร์คอปเปอร์เรชัน่ (2007) 957,000.00

10 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไทย

ประทาน
660,000.00      612,000.00       สอบราคา หจก. บ้านไผ่ธนทรัพย์ 480,000.00 หจก. บ้านไผ่ธนทรัพย์

หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 490,000.00 480,000.00

หจก. เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 500,000.00

หจก. วัฒนสุวรรณ 520,200.00

หจก. ธัญญน์รี 540,000.00

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน

ราษฎร์ธุรกิจและถนนสมาสบ ารุง (คร้ังที่ 2)

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

โครการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน

ราษฎร์ธุรกิจและถนนสมาสบ ารุง
คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างร้ัวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตลาด 2 เทศบาลเมือง

บ้านไผ่ คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก. ปฐมพงษ์การโยธา 612,000.00

หจก. ณรงค์ช่างยนต์ 612,000.00

11 2,000,000.00    2,000,000.00    สอบราคา บริษทั นวธาราภทัร เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั 1,998,760 ยกเลิกประกาศสอบราคา

บริษทั มาริโอ เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั 1,990,200

บริษทั ทรีคลีนแอนด์ซัพพลาย (ไทยแลนด์) 1,970,197.96

12 638,000.00      486,000.00       สอบราคา หจก. บ้านไผ่ธนทรัพย์ 484,000.00
หจก. บ้านไผ่ธนทรัพย์

หจก. ศักด์ิสิทธิการโยธา 486,000.00 484,000.00

หจก. เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 486,000.00

13 2,000,000.00    2,000,000.00    สอบราคา บริษทั เอเจนเทค จ ากดั
(คุณสมบติัไม่ถูกต้อง) บจก. ทรีคลีนแอนด์ซัพพลาย (ไทยแลนด์)

บริษทั ภคัวัฒน ์อคีวิปเมนท์  จ ากดั
(คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

1,969,122.58

บริษทั ทรีคลีนแอนด์ซัพพลาย (ไทยแลนด์) 1,969,122.58

บริษทั 333 การโยธา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 1,986,452.30

14 800,000.00      800,000.00       สอบราคา หจก. ดอนฉิมการค้า
(คุณสมบติัไม่ถูกต้อง) หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

หจก. เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 780,000.00 779,000.00

หจก. พิชอนันต์คอนสตรัคชัน่ (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 779,000.00

15 700,000.00      700,000.00       สอบราคา หจก. เวิลด์ทรัค (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง) บจก. ทีเคเอ็มธนาทรัพย์กลการ

หจก. แสนทรัพย์เอ็นจิเนียร่ิง (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง) 697,000.00

ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

บจก. ทีเคเอ็มธนาทรัพย์กลการ 697,000.00

โครงการจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ า เทศบาล

เมืองบา้นไผ่  (คร้ังที่  2)

คุณสมบติั

ถูกต้องตาม

เง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจ้างกอ่สร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการ คุณสมบติั

ถูกต้องตาม

เง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า คุณสมบติั

ถูกต้องตาม

เง่ือนใขใน

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจ้างเหมาขุดลอดท่อระบายน้ า เทศบาล

เมืองบ้านไผ่

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยหลังบริษัท

อาดัมส์ จากประตูวัดนันทพิมพารามจนถึงซอยสุข

ส าราญ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

16 โครงการจ้างกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเล่ียงเมอืง ฯ 791,000.00      560,000.00       สอบราคา หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 420,000.00 หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่

หจก. ณรงค์ช่างยนต์ 448,000.00 420,000.00

หจก. หินันท์ชัย 438,000.00

หจก. ธัญญน์รี 475,000.00

หจก. บ้านไผ่ธนทรัพย์ 480,000.00

หจก. ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 480,000.00

หจก. วัฒนสุวรรณ 500,000.00

หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 532,000.00

หจก. ชัยตระกูลชัยกรุ๊ป 560,000.00

17 627,000.00      591,000.00       สอบราคา หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 449,900.00 หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่

หจก. หินันท์ชัย 557,000.00 449,900.00

หจก. ธัญญน์รี 555,800.00

หจก. บ้านไผ่ธนทรัพย์ 591,000.00

หจก. ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 600,000.00

หจก. วัฒนสุวรรณ 591,300.00

หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 561,000.00

18 571,000.00      524,000.00       สอบราคา หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 419,200.00 หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ คุณสมบติั

ถูกต้องตามหจก. หินันท์ชัย 468,000.00 419,200.00

หจก. ธัญญน์รี (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. บ้านไผ่ธนทรัพย์ 524,000.00

คุณสมบติั

ถูกต้องตาม

เง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจ้างกอ่สร้างท่อระบายน้ า ซอย

ธรรมาภสิมัย

คุณสมบติั

ถูกต้องตาม

เง่ือนใขใน

โครงการจ้างกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ

ระบายน้ า ถนนทองประเสริฐ ซอย 9



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก. ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 560,000.00

หจก. วัฒนสุวรรณ 524,500.00

หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 497,800.00

หจก. พิชญสิ์นี 461,120.00

หจก. ณรงค์ช่างยนต์ 488,000.00

หจก. ชัยตระกูลชัยกรุ๊ป 524,000.00

19 โครงการจ้างก่อสร้างทางเท้าบริเวณหน้าที่ว่าการ

อ าเภอบ้านไผ่
1,800,000.00    1,800,000.00    สอบราคา หจก.  ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 1,710,000.00 หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

หจก.  ณรงค์ช่างยนต์ 1,800,000.00 1,710,000.00

หจก.  ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2,500,000.00

หจก.  ธัญญ์นรี 1,800,000.00

20 528,000.00      528,000.00       สอบราคา หจก.  ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 501,000.00 หจก.  ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่

หจก.  ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 489,000.00 489,000.00

21 โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนโพธิช์ัย

มิตรภาพ ซอย 1
991,000.00      982,000.00       สอบราคา หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 932,900.00 หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่

หจก. พิชนนัท์คอนสตรัคชัน่ 880,000.00 923,000.00

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 923,000.00

22 1,474,000.00    1,474,000.00    สอบราคา หจก. ดอนฉิมการค้า (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)
หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

หจก. เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 780,000.00    779,000.00

หจก. พิชอนันต์คอนสตรัคชัน่ (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 779,000.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า

 ซอยแยกซอยศาลเจ้าด้านทิศใต้ (ซอยหน้าบ้านพ่อสี)

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

โครงจ้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ า ถนน

เจ้าเงาะสัมพันธ์ด้านทิศใต้เร่ิมจากถนนสุขาภิบาล 8

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

23 726,000.00      693,000.00       สอบราคา หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  658,350.00    หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

หจก. ธญัญน์รี  (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง) 658,350.00

หจก. ส.วชิัยคอนสตรัคชั่น 2008  (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. วระวทีรัพยเ์จริญ  672,000.00    

24 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 2 1,595,000.00    1,595,000.00    สอบราคา หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  1,515,250.00  หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 

หจก. หนิันท์ชัย  1,444,000.00  1,504,900.00 

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชั่น   1,504,900.00 

หจก. โชคฤทธิเ์ทพ  1,200,000.00

25 806,000.00      806,000.00       สอบราคา หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  797,940.00  หจก. วระวีทรัพย์เจริญ 

หจก. ธญัญน์รี  717,300.00  781,000.00

หจก. วระวทีรัพยเ์จริญ  781,000.00 

26 1,728,000.00    1,728,000.00    สอบราคา หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  1,641,600.00  หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008 

หจก. หนินัท์ชัย  1,477,000.00  1,640,000.00 

หจก. ธัญญ์นรี  1,579,000.00 

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008  1,640,000.00 

27 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรขยะแบบ

อัดท้าย ขนาด  14  ลบ.ม.)  จ านวน  1  คัน
4,000,000        4,400,000          E-Auction บริษัท แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอร่ี จ ากัด3,980,000.00 บจก.แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอร่ี

บริษทั ฤทธิกร  วิศวกรรม  จ ากดั 3,992,000.00 3,980,000.00                              

บริษทั โปรดักชัน่ ทรัค แอนด์แมชชีนเนอร่ี  จ ากดั3,992,000.00

28 จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 2,270,000        2,270,000          E-Auction หจก. เจษอนนัต์คอนสตรัคชัน่ 2,262,000.00 หจก. เจษอนนัต์คอนสตรัคชัน่

หจก. ขอนแกน่ธนสุวรรณไพศาล 2,266,000.00 2,262,000.00                              

บริษทั  จตุรทิศ บสิซิเนส จ ากดั 2,266,000.00

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ค.

ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 10

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุกซอย  2 คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจากแยกศูนย์บ้านเกิง้

ไปถึงสะพาน (วัดป่าปทุมธรรมวราราม)

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตามเง่ือนใขใน

ประกาศ



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/

จ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษทั เอม็เทค คอนสตรัคชัน่ 2,266,000.00

หจก. คูณสุวรรณ กอ่สร้าง 2,266,000.00

29 จ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน  

(คร้ังที่  2)
106,961,000            99,365,000 E-Auction .  กจิการร่วมค้า MSB 99,100,000.00 .  กจิการร่วมค้า MSB  99,100,000.- 

30 5,500,000                5,500,000 E-Auction บริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  5,489,000.00       บริษัท เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  

บริษทั เอม็ดี ทรัค เอน็จิเนยีร่ิง  จ ากดั 5,470,000.00 1,640,000.00 

31 2,508,000                  2,290,000 E-Auction หจก. ธัญญ์นรี 2,280,000.00       หจก. ธัญญ์นรี

หจก. หนินัท์ชัย 2,286,000.00       2,280,000.00                                           

หจก. วัฒนสุวรรณ 2,286,000.00       

หจก. ธ.ธีราการโยธา 2,286,000.00       

หจก. กติติ ส.พาณิชย์ 2,286,000.00       

32 6,280,000        6,280,000        E-Auction หจก. เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่
6,260,000.00     หจก. เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่

หจก. สันติสุขมหาสารคาม (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง) 6,260,000.00                                     

หจก. สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. สุรพลเจริญกิจ  (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

 หจก. ดีพีเอสวิศวกรรม (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. มัชรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. ยูงทองซัพพลาย (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. ธ. ธีรา การโยธา (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

หจก. วัฒนสุวรรณ (คุณสมบติัไม่ถูกต้อง)

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนโพธิ์ชัย  (เร่ิมจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ

เรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบา้นไผ่)

ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถยนต์สุขา

เคล่ือนที่)  จ านวน  1  คัน

จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเข้าวัดป่า     

   ชัยวารินทร์


