
แบบ   สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
รำคำกลำง

วิธีจัดซ้ือ/

จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 2,000,000.00   2,000,000.00   สอบรำคำ บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จ ำกัด 1,996,000.00

บริษัท บำงกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชัน่  

จ ำกัด

1,997,690.00

2 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3 เคร่ือง 111,000.00      111,000.00      สอบรำคำ หจก. สันติออโต้แอร์ 104,100.00 หจก. สันติออโต้แอร์       104,100.00

 บริษัท ขอนแก่น คลังนำนำธรรม จ ำกัด 104,520.00

3 โครงกำรจัดซ้ือเต็นท์  จ ำนวน  30  หลัง 360,000.00      360,000.00      สอบรำคำ หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 360,000.00

นำงสำว ดวงฤทัย สำยสอน 314,400.00 นำงสำว ดวงฤทัย สำยสอน  314,400.00

แสงเดือน 2552 315,000.00

ซีอำร์ ครุภัณฑ์ 345,000.00

ร้ำนรุ่งเจริญกำรเกษตร 321,000.00

นำยเผด็จชัย เทียมจันทร์ 304,500.00

4 400,000.00      366,000.00      สอบรำคำ หจก. แวงใหญว่ัสดุก่อสร้ำง 366,000.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 365,300.00

หจก. ขอนแก่นดรำก้อน (2008) 366,000.00

5 1,264,000.00   สอบรำคำ หจก. บ้ำนไผ่ดำวเงินก่อสร้ำง 1,264,000.00

หจก. ธัญญน์รี 1,263,000.00

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008 1,262,800.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 1,263,000.00

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008       

1,235,000.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

โครกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนสังกัดเทศบำล

เมืองบ้ำนไผ่ 2 แห่ง หจก.เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่  

365,300.00

โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อมท่อระบำยน้ ำซอย

แก้วทรำนี ช่วงที่ 2

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปงีบประมาณ 2558

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

(รถพยำบำลฉุกเฉิน จ ำนวน 1 คัน)

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท  จ ำกัด    

1,986,000.00



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
รำคำกลำง

วิธีจัดซ้ือ/

จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

6 600,000.00      599,800.00      สอบรำคำ หจก. ธัญญน์รี  599,500.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 599,000.00

บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชัน่ (2007) จ ำกัด 599,800.00

บริษัท สุภกิจ1229 จ ำกัด 599,800.00

7 โครงกำรซ้ืออุปกรณ์ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต Wi-Fi พร้อม

ติดต้ัง จ ำนวน 15 ชุด

200,000.00      189,370.00      สอบรำคำ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 189,090.40 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  189,090.40 คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

8 351,000.00      350,000.00      สอบรำคำ หจก. ทิวไผ่ก่อสร้ำง  344,000.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 339,700.00

9 โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ซอยเสรีมอเตอร์ 626,000.00      543,000.00      สอบรำคำ หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศำล 600,000.00

หจก. ธัญญน์รี 526,000.00

 หจก. บ้ำนไผ่ดีจริง 513,000.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 511,000.00

10 779,000.00      643,000.00      สอบรำคำ หจก. ธัญญน์รี 643,000.00

หจก. บ้ำนไผ่ดีจริง 603,000.00

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008 642,000.00

11 โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ถนนเจริญสุข 3 1,000,100.00   996,000.00      สอบรำคำ หจก.ธัญญน์รี 996,000.00

หจก. บ้ำนไผ่ดีจริง 996,000.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 995,000.00

12 454,000.00      371,000.00      สอบรำคำ หจก. ธัญญน์รี 371,000.00

หจก. บ้ำนไผ่ดีจริง 351,000.00

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008 370,000.00

โครกำรก่อสร้ำงห้องเรียนเพิม่เติม โรงเรียนเทศบำล 2 

อนุบำลสำธิตฯ หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 

597,000.00

โครงกำรจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมรถขุดตีนตะขำบ ทะเบียน

 ตค 472

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่        

339,000.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ซอยบ้ำนเกิง้ ซอย 

17 ซอยแยกที่ 1

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008  

370,000.00

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008            

     640,000.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่   

510,000.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่  

992,500.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล.เชือ่มถนนบ้ำนเกิง้ 

ซอย 19 เชือ่มถนนเอีย่มไพบูลย์

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
รำคำกลำง

วิธีจัดซ้ือ/

จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

13 4,000,000.00  390,500.00    สอบรำคำ บจก. ต.ทรัพย์ศิริ   390,500.00 หจก.พรหมพิริยะ2015   388,000.00

หจก.พรหมพิริยะ2015 390,000.00

14 160,000.00    158,000.00    สอบรำคำ บจก. เจ เค ซี บิว้ด้ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 129,990.00 หจก. เจริญทรัพย์ กรุ๊ป  119,000.00

หจก. ถำวรวัสดุเซ็นเตอร์ 156,000.00

หจก. เจษอนนัต์ คอนสตรัคชัน่ 143,000.00

 หจก. เจริญทรัพย์ กรุ๊ป 119,000.00

15 160,000.00    159,000.00    สอบรำคำ บจก. เจ เค ซี บิว้ด้ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 125,000.00 หจก. เจริญทรัพย์ กรุ๊ป 120,000.00

หจก. ถำวรวัสดุเซ็นเตอร์ 157,000.00

หจก. เจษอนนัต์ คอนสตรัคชัน่ 144,000.00

หจก. เจริญทรัพย์ กรุ๊ป 120,000.00

16 โครงกำรซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง (สำยส่งน้ ำ) 150,000.00    150,000.00    สอบรำคำ หจก. เอน็บ ีไฟร์ แอนด์ ซัพพลำย  148,000.00

ร้ำนนำนำภณัฑ์ซัพพลำย 150,000.00

17 650,000.00    650,000.00    สอบรำคำ บริษทั เจ เค ซี บิว้ด้ิง แอนด์ คอน

สตรัคชัน่ จ ำกดั

530,000.00

บริษทั แกรนด์ เซอร์วิส ทรัค จ ำกดั 647,500.00

บริษทั โบอิง้ ทรัค จ ำกดั 648,000.00

บริษทั โฟร์พีมอเตอร์(ประเทศไทย) จ ำกดั 644,000.00

18 โครงกำรกอ่สร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ซอยภูก่นัทอง 566,000.00    465,000.00    สอบรำคำ หจก. ขอนแกน่ธนสุวรรณไพศำล  600,000.00 หจก. เจษอนนัต์ คอนสตรัคชัน่ 

435,000.00

คุณสมบติั

ถูกต้องตำมเง่ือนหจก. ธัญญ์นรี 451,000.00

หจก. บำ้นไผ่ดีจริง 435,000.00

หจก. เจษอนนัต์ คอนสตรัคชัน่ 437,000.00

โครงกำรซ่อมแซมรถบรรทุกดับเพลิง ทะเบยีน บพ 

8297

คุณสมบติั

ถูกต้องตำมเง่ือน

ใขในประกำศ

โครงกำรจ้ำงตีเส้นจรำจรถนนสำยต่ำงๆ ในเขต

เทศบำล

คุณสมบติั

ถูกต้องตำมเง่ือน

ใขในประกำศ

โครงกำรจ้ำงปะผุรถบรรทุกขยะอดัท้ำย ทะเบยีน  

82-7852

คุณสมบติั

ถูกต้องตำมเง่ือน

ใขในประกำศ

โครงกำรจ้ำงปะผุรถบรรทุกขยะอดัท้ำย ทะเบยีน 

82-8362

หจก. เอน็บ ีไฟร์ แอนด์ ซัพพลำย   

146,000.00

คุณสมบติั

ถูกต้องตำมเง่ือน

ใขในประกำศ

คุณสมบติั

ถูกต้องตำมเง่ือน

ใขในประกำศ

บริษทั โฟร์ พี มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั   644,000.00



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
รำคำกลำง

วิธีจัดซ้ือ/

จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

19 โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ถนนแจ้งสนิท (ข้ำง

ร้ำนน้ ำแข็งไทยสมัย)

142,000.00      141,000.00      สอบรำคำ หจก. ธัญญน์รี   133,000.00 หจก. ธัญญน์รี  133,000.00 คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

20 โครงก่อสร้ำงถนน คสล.ถนนศรีบุญเรือง ซอย1 196,000.00      196,000.00      สอบรำคำ หจก.บ้ำนไผ่ธนทรัพย์ 196,000.00

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008 195,000.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 195,300.00

บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชัน่ (2007) จ ำกัด 196,000.00

21 โครงกำรก่อสร้ำงผิวจรำจร คสล.ซอยสมำนมิตร ช่วงที่ 2 225,000.00      215,000.00      สอบรำคำ หจก.บ้ำนไผ่ธนทรัพย์ 215,000.00

 หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 214,300.00

บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชัน่ (2007) จ ำกัด 215,000.00

22 โครงกำรหอกระจำยข่ำวแบบไร้สำยพร้อมติดต้ัง 1,988,000.00   1,967,575.00   สอบรำคำ หจก.รังสรรณ์ เซอร์วิส เจริญทรัพย์ 1,965,575.00

ร้ำน แอท เทล เซอร์วิส 1,988,000.00

23 ก่อสร้ำงหอนำฬิกำ 2,000,000.00   2,000,000.00   สอบรำคำ หจก.บ้ำนไผ่ธนทรัพย์ 2,000,000.00 หจก กุศลยอดวัสดุก่อสร้ำง  1,989,000.00

หจก.บ้ำนไผ่ดีจริง 2,200,000.00

หจก กุศลยอดวัสดุก่อสร้ำง 1,990,000.00

24 ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ซอยแก ซอยสมประสงค์ซอย5 ด้ำน

ทิศตะวันออก

125,000.00      122,500.00      สอบรำคำ หจก.บ้ำนไผ่ดีจริง 126,000.00 หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 121,500.00

 หจก.รำชพฤกษ์กำร์เดนท์บ้ำนไผ่ 122,500.00

หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 122,000.00

25 โครงกำรปรับปรุงศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมือง

บ้ำนไผ่

2,000,000.00   1,985,000.00   สอบรำคำ หจก. บ้ำนไผ่ดีจริง 2,000,000.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 1,984,000.00

บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชัน่ (2007) จ ำกัด 1,985,000.00

หจก. ส.วิชัยคอนสตรัคชัน่ 2008 

194,000.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่  

213,000.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

หจก.รังสรรณ์ เซอร์วิส เจริญทรัพย์ 

1,965,000.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่  

1,980,000.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
รำคำกลำง

วิธีจัดซ้ือ/

จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

26 402,000.00      402,000.00      สอบรำคำ หจก.ธัญญน์รี 379,900.00 หจก.ธัญญน์รี           379,900.00

หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 382,000.00

หจก.พงษ์ศักด์ิกำรโยธำ 402,000.00

27  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอยชุมชน
พัฒนา 1 ชุมชนโนนสะอาด

371,000.00      355,000.00      สอบรำคำ หจก.บ้ำนไผ่ธนทรัพย์ 353,000.00 หจก.บ้ำนไผ่ธนทรัพย์       353,000.00

หจก.พงษ์ศักด์ิกำรโยธำ 355,000.00

28 510,000.00      431,000.00      สอบรำคำ หจก.ธัญญน์รี 424,900.00หจก.ธัญญน์รี                       424,900.00

หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่   431,000.00

หจก.อภิชำติบ้ำนไผ่              430,000.00

หจก.รุ่งรัตน์มณีก่อสร้ำง        380,000.00

หจก.ขอนแก่นสูวรรณไพศำล  400,000.00

29 สอบราคาจ้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ถนนแจ้งสนิทซอย 3 419,000.00      350,000.00      สอบรำคำ หจก.ธัญญน์รี 350,000.00 หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่  345,000.00

หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 345,000.00

หจก.อภิชำติบ้ำนไผ่ 349,000.00

หจก.รุ่งรัตน์มณีก่อสร้ำง 310,000.00

หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศำล 330,000.00

30 442,000.00      385,000.00      สอบรำคำ หกจ.ธัญญน์รี 383,000.00 หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 359,000.00

หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 359,000.00

หจก.ณรงค์ช่ำงยนต์ 0

31 354,000.00      339,000.00      สอบรำคำ หจก.ธัญญน์รี 338,000.00 หจก.บ้ำนไผ่ดีจริง     320,000.00

หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 339,000.00

หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮำส์ 337,500.00

หจก.บ้ำนไผ่ดีจริง 320,000.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.พร้อมรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ซอย

เชือ่มถนนโพธิช์ัยมิตรภำพ ซอย1

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ถนนทองประเสริฐ ซอย13

 ด้ำนทิศตะวันตก

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ  คสล.ซอยก้ำวหน้ำพัฒนำ

 ชุมชนเจ้ำเงำะ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอย5 บ้ำนพักข้ำรำชกำร

บ ำนำญ ชุมชนยิง่ยง



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
รำคำกลำง

วิธีจัดซ้ือ/

จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

32 110,000.00      105,000.00      สอบรำคำ หจก. ธัญญน์รี 105,000.00

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่ 104,500.00

33 สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ซอยยิง่ยง - 
อุตรนคร (ชุมชนยิง่ยง)

312,000.00      ตกลงรำคำ หจก.ธัญญน์รี 312,000.00 หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 310,000.00

หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 310,000.00

34 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ถนนสุมนำมัย 188,000.00      177,000.00      สอบรำคำ หจก.ธัญญน์รี 177,000.00 หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 175,000.00

หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชัน่ 176,000.00

35 โครงกำรห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1,000,000.00   1,000,000.00   สอบรำคำ บริษัท โอลิมปิกคิดส์ จ ำกัด 996,000.00 บริษัท โอลิมปิกคิดส์ จ ำกัด  996,000.00

 บริษัท คลังไทย จ ำกัด           998,240.00

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

คุณสมบติัถกูต้อง

ตำมเง่ือนใขใน

ประกำศ

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยแยกถนนสุขำภิบำล 2 

(ด้ำนทิศตะวันตก-ซอยริมธำร)

หจก. เจษอนันต์ คอนสตรัคชัน่  

104,000.00


