
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
ที่ งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
1 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ 350,000 347,000 สอบราคา 1 บจก.เทคโน - เบิร์ด 277,301.20     บาท บจก.เทคโน - เบิร์ด เสนอราคาต่ําสุด/

อัฒจันทร์สระว่ายน้ํา สนามกีฬา 2 บจก.เอ็น - นาโน 284,598.60     บาท 277,301.20                        ต่อรองราคา
จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.ทัม บิซซิเนส โซลูชั่น 291,896 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 บจก.ทูไฟล กรุ๊ป 294,999.10     บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 บจก.ทวิธาดา 305,360 บาท
6 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 324,000 บาท
7 หจก.ลัดดาพรร้านหญ้าก่อสร้าง 326,000 บาท
8 หจก.ด่านขุนทดคอนสตรัคชั่น 327,000 บาท

2 ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแคบซีล 1,903,000 1,903,000 สอบราคา 1 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,899,000 บาท บจก.อําพนวิศวกรรม
สายบ้านหนองแสง ม.11 - บ้านหาด ม.10 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,901,000 บาท 1,899,000.00                     
ต.บ้านเม็ง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลช 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,901,000 บาท
2187 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,903,000 บาท

3 ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส 399,000 399,000 สอบราคา
1 หจก.เอสเอ็ม คอนสตรัคชั่น 

แอนด์ทราฟฟิค
367,900 บาท หจก.เอสเอ็ม คอนสตรัคชั่น 

แอนด์ทราฟฟิค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2 หจก.ส.กิจยืนยงวัสดุก่อสร้าง 380,000 บาท 367,900.00                        
จํานวน 1 หลัง 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 399,000 บาท

4 หจก.ลัดดาพรร้านหญ้าก่อสร้าง 392,900 บาท

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 2,000,000 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ 318/2558
สายจากทางหลวง 2038 แยกบ้านเมืองใหม่- 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,998,500 บาท 1,996,000.00                     ต่อรองราคา 24-ส.ค.-58
บ้านหนองคู อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,999,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
5 ก่อสร้างรางแปรงฟัน 60 ที่ 160,000 160,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นศิริธรรม 159,500 บาท หจก.ขอนแก่นศิริธรรม

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อ.หนองสองห้อง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 160,000 บาท 159,500.00                        
จ.ขอนแก่น

6 ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ชุด 191,000 191,000 สอบราคา 1 หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 167,000 บาท หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 60/2558
2 บจก.จี จี เค อินดัสตรี 168,000 บาท 167,000.00                        14-ส.ค.-58

(สัญญาซื้อขาย)

7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 108,000 102,000 สอบราคา 1 หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 90,000 บาท หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 59/2558
จํานวน 6 เครื่อง 2 ร้านฮาร์ดแวร์แอปโซลูท 90,690 บาท 90,000.00                         14-ส.ค.-58

3 หจก.ฟลุ๊ค มาเก็ตติ้ง 93,840 บาท (สัญญาซื้อขาย)
4 บจก.แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ 

คอมพิวเตอร์
102,000 บาท

8 ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ ป้องกันควบคุมโรค 25,410,000 25,410,000 e-auction 1 บจก.ก่อเกียรติซัพพลาย 25,340,110 บาท บจก.ก่อเกียรติซัพพลาย 63/2558
ไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา 2 บจก.อาณาจักร สหอินเตอร์ 25,351,400 บาท 25,300,000.00                    20-ส.ค.-58
จํานวน 10 รายการ (ต่อรองราคา) (สัญญาซื้อขาย)

9 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7,488,000 7,488,000 e-auction 1 บจก.ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ 4,777,770 บาท บจก.ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ 64/2558
จํานวน 13 ชุด 2 บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง 4,733,444 บาท 4,677,770.00                     25-ส.ค.-58

3 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 4,958,880 บาท (สัญญาซื้อขาย)

4 หจก.เอ็มแอนด์ จี ซิสเต็ม 5,830,000 บาท
5 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 6,260,000 บาท



10 ซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา 3,243,712 2,663,382 e-auction
ให้กับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

"ยกเลิกโครงการ"  (เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


