
หนาท่ี 1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป

1 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา 688,000 สอบราคา 1 หจก.ขุดทด คอนสตรัคช่ัน 688,000 บาท หจก.ขจรศักดิ์การโยธา เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 2 รานโชคทวีวัสดุ 688,000 บาท 685,000   บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 685,000 บาท ตามประกาศ

2 ขุดสระนํ้าในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบานไผ, อําเภอนํ้าพอง 5,912,400 e-Auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,890,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา

และอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 2 หจก.ทรัพยสถาพรกอสรางชัยภูมิ 5,900,000 บาท 5,890,000   บาท

3 หจก.ขอนแกนศรัณย 5,900,400 บาท

4 หจก.สามพี คอนสตรัคช่ัน 5,901,400 บาท

5 หจก.อํานาจเจริญ กรุป 5,902,400 บาท

6 หจก.เกศรินทรคาไม 5,902,400 บาท

และวัสดุกอสราง 5,902,400 บาท

7 หจก.ทวีทรัพยืสหกิจ 5,902,400 บาท

8 แมอิงดอกคําใต 5,902,400 บาท

9 หจก.ขอนแกน ตั้งยิ่งเจริญ 5,902,400 บาท

10 หจก.เลาซุยเซงกอสราง 5,902,400 บาท

11 หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร 5,902,400 บาท

12 หจก.กาฬสินธุศิริชัย 5,902,400 บาท

13 หจก.วระวีทรัพยเจริญ 5,902,400 บาท

14 บจก.เพชรวารี กอสราง 5,902,400 บาท

15 หจก.ณรงคชางยนต 5,902,400 บาท

16 หจก.พัชรา การกอสราง 5,902,400 บาท

17 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย 5,902,400 บาท

วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน  2557

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1
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18 หจก.ปอ.รุงทรัพย 2552 5,902,400 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

19 หจก.อภิษฎาคอนส 5,902,400 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

20 หจก.บุญกวางพาณิชย 5,902,400 บาท ตามประกาศ

21 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 5,902,400 บาท

22 หจก.นพนันทเจริญ 5,902,400 บาท

23 หจก.บําเหน็จณรงคโชคทวีคูณ 5,902,400 บาท

24 หจก.โคราชพัฒนะ 5,902,400 บาท

25 หจก.พี.ที.ที. 5,902,400 บาท

26 หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 5,902,400 บาท

27 หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 5,902,400 บาท

28 หจก.ชุติมันตรุงเรือง 5,902,400 บาท

29 หจก.สุขสมบัติ 5,902,400 บาท

30 หจก.วิชิตวิศวกรรมโยธา 5,902,400 บาท

31 หจก.วรธรรมการกอสราง 5,902,400 บาท

32 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 5,902,400 บาท

33 หจก.เซงฮวดโพนทอง 5,902,400 บาท

34 หจก.อ้ึงแซเฮง 5,902,400 บาท

35 หจก.ตั้งเจริญ 5,902,400 บาท

36 บจก.จักราภัทรา 5,902,400 บาท

37 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 5,902,400 บาท

38 หจก.ศักดิ์สิทธ์ิการโยธา 5,902,400 บาท

39 หจก.จิรังกรณกอสราง 5,902,400 บาท

40 หจก.อรัญจัตุรัส 5,902,400 บาท

41 หจก.พัฒกมล กอสราง 5,902,400 บาท

42 หจก.ปราจีนพงษเจริญ 5,902,400 บาท

43 บจก.ชินทรัพยวัฒนา 5,902,400 บาท
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44 หจก.จุฑาทิพย พรอพเพอรตี้ 5,902,400 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

45 หจก.นวรรณ 5,902,400 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

46 หจก.ตั้งสุรเสียง 5,902,400 บาท ตามประกาศ

3 กอสรางถนนลูกรังและกอสรางถนนสูแหลงเกษตร 22,231,000 e-Auction 1 หจก. ส.พัฒนวิศวการโยธา 22,190,000 บาท หจก. ส.พัฒนวิศวการโยธา

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน จํานวน 26 สาย 2 หจก.สยามชีวิลซัพพลาย 22,191,000 บาท 22,190,000   บาท

3 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 22,191,000 บาท

4 กอสรางทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 700,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 700,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา

และกรงจัดแสดงงู  ณ  แหลงทองเท่ียวหมูบานงูจงอาง 2 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 700,000 บาท 699,000   บาท

แหงประเทศไทย 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 699,000 บาท

4 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 700,000 บาท

5 กอสรางบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 400,000 สอบราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรกอสราง 398,500 บาท หจก.ช.โคตรภูธรกอสราง

ประจําป 2557 2 หจก.ศงพัฒนวิศวการโยธา 399,000 บาท 398,500   บาท

6 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองแวง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,998,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา 

หมูท่ี 1- บานหนองหญาขาวนก หมูท่ี 6 2 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 2,000,000 บาท 1,998,000   บาท

ตําบลหนองแวง - ทางหลวงชนบท สาย ขก 4008 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

7 ซอมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบผิวเรียบ  2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,999,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา 

บานหนองบัวนอย อําเภอเมือง - บานกระนวน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท 1,999,000   บาท

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 2,000,000 บาท
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8 ซื้อสมุดและหนังสือเพ่ือพัฒนาคุณภาพหองสมุด 8,958,237 e-Auction 1 บริษัทเลมโปรด จํากัด 8,778,000 บาท บริษัทเลมโปรด จํากัด เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 2 บริษัทปญญาเกษม จํากัด 8,800,000 บาท 8,778,000   บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

3 บริษัทเทคโนกราฟกส จํากัด 8,851,000 บาท ตามประกาศ

9 ซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ 31,840,000 e-Auction 1 บริษัท กอเกียรติ ซัพพลาย จํากัด 31,718,005 บาท บริษัท กอเกียรติ ซัพพลายจํากัด

โรคติดตออุบัติเหตุใหมอบุบัติซ้ํา 2 บริษัท เอนโดเทค 31,747,010 บาท 31,718,005   บาท

อินเตอรเนช่ันแนล

 

ลงชื่อ                                ผูจัดทํา

      (นางสาวอังคนุช   สมพมิตร)

ลงชื่อ                                ผูตรวจสอบ

        (นางพิมพปวีณ  สืบสาย)


