
วันท่ีสัญญาหรือ

ข้อตกลง
โครงการ/รายการ

 จ านวนเงินขอซ้ือ

ขอจ้าง/สัญญา
 ราคากลาง

เลขท่ีคุมสัญญา 

อปท./

(เลขท่ีสัญญา 

e-LAAS)

ผู้ท่ีเสนอราคา
ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก

01/06/2565

โครงการก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล.พร้อมฝา

ตะแกรงเหล็ก (ซอยทรัพย์สมบูรณ์2ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่

ท่ี 8 บ้านหนองแวงไร่

        202,000.00      202,000.00
20/2565(CNTR-

00193/65)

บริษัท บราวน์สโตน 

จ้ากัด

บริษัท บราวน์

สโตน จ้ากัด

01/06/2565

โครงการก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. พร้อมฝา

ตะแกรงเหล็ก (ซอยบ้านนางเบา) หมู่ท่ี 1 บ้านหนอง

แวงไร่

          65,000.00       65,000.00
21/2565(CNTR-

00192/65)

บริษัท บราวน์สโตน 

จ้ากัด

บริษัท บราวน์

สโตน จ้ากัด

06/06/2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตา

ไข) หมู่ท่ี 4 บ้านโสกตล่ิง
        254,000.00      254,000.00

22/2565(CNTR-

00194/65)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 

บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วน

จ้ากัด บ้านไผ่

ดาวเงินก่อสร้าง

08/06/2565 ค่าส้ารวจความพึงพอใจ           15,000.00       15,000.00
59/2565(CNTR-

00196/65)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยข

อนแก่น

09/06/2565 ค่าป้าย               350.00           350.00
64/2565(CNTR-

00197/65)
ร้าน ที พี ซี ปริ ๊นติ ง

ร้าน ที พี ซี 

ปริ ๊นติ ง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

วิธีจัดซ้ือจัด

จ้าง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มิถุนายน 2565



เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

09/06/2565
โครงการโครงการก่อสร้างทางระบายน ้า ค.ส.ล. 

(ถนนร่วมใจ) หมู่ท่ี 5 บ้านนาโพธ์ิ
        317,000.00      317,000.00

23/2565(CNTR-

00198/65)
หจก.วิไลรัก ซีวิล

หจก.วิไลรัก ซี

วิล

09/06/2565

โครงการวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. พร้อมขยายผิว

จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสุขนิรันดร์) 

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวงไร่

        281,800.00      281,800.00
24/2565(CNTR-

00199/65)

บริษัท บีอาร์เอส 

เจริญรุ่งเรือง ก่อสร้าง

 จ้ากัด

บริษัท บีอาร์

เอส 

เจริญรุ่งเรือง 

ก่อสร้าง จ้ากัด

15/06/2565 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์           21,000.00       21,000.00
90/2565(CNTR-

00201/65)
ร้าน ชัยการค้า ร้าน ชัยการค้า

22/06/2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. 

(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ท่ี 7 บ้านเก่าน้อย
        384,000.00      384,000.00

25/2565(CNTR-

00203/65)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 

บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วน

จ้ากัด บ้านไผ่

ดาวเงินก่อสร้าง

22/06/2565 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร            6,135.70         6,135.70
60/2565(CNTR-

00204/65)
ร้านโกโตก๊อปป้ี ร้านโกโตก๊อปป้ี

23/06/2565 เปล่ียนยางรถยนต์            8,132.00         8,132.00
86/2565(CNTR-

00206/65)

บริษัท  สตางค์  

2513  จ้ากัด

บริษัท  สตางค์

  2513  จ้ากัด

27/06/2565
เคร่ืองปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั ง) ขนาด 

32,000 บีทียู
          84,600.00       84,600.00

88/2565(CNTR-

00207/65)

บริษัท ห้างโอวเปงฮง 

(2009)  จ้ากัด

บริษัท ห้างโอว

เปงฮง (2009) 

 จ้ากัด

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง



เทศบาลต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

28/06/2565 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาซ               900.00           900.00
69/2565(CNTR-

00208/65)

นายอาคม  เครือ

สุคนธ์

นายอาคม  

เครือสุคนธ์

29/06/2565 ค่าวัสดุส้านักงาน           43,410.00       43,410.00
87/2565(CNTR-

00210/65)
ร้านชัยการค้า ร้านชัยการค้า

29/06/2565 เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน           12,000.00       12,000.00
89/2565(CNTR-

00209/65)

บริษัท เทคนิคโอเอ

โปร จ้ากัด

บริษัท เทคนิค

โอเอโปร จ้ากัด

เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด เฉพาะเจาจง

ราคาต้่าสุด


