
หนาท่ี 1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป

1 ซื้อเครื่องแตงกายสําหรับนักเรียนใหมโรงเรียนในสังกัด 6,544,291 e-Auction 1 รานวิทยาภัณฑ 5,150,000 บาท รานวิทยาภัณฑ เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป (นางอลิษา แวงโสธรณ) (นางอลิษา แวงโสธรณ) และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2557  จํานวน 4  ประเภท  รวม 17 รายการ 2 หจก. วรธรรมการกอสราง 5,180,000 บาท 5,150,000   บาท ตามประกาศ

3 รานมณฑนะ 5,614,291 บาท

(นายรัฐมงคล  ดลโสภณ)

4 บริษัท ซี.ที.เอ็ม.รุงเรือง จํากัด 5,700,500 บาท

5 หจก. ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 5,999,000 บาท

2 จางเหมาเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร ภายในพ้ืนท่ี 1,919,000 สอบราคา 1 หจก.สุภสุตา 1,520,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ

วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม  2557

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

2 จางเหมาเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร ภายในพ้ืนท่ี 1,919,000 สอบราคา 1 หจก.สุภสุตา 1,520,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ

อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแกน 2 หจก.ต.รุงเรืองขอนแกน 1,691,000 บาท 1,500,000    บาท

3 รานเอกชัยบาดาล 1,690,000 บาท

4 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,500,000 บาท

5 หจก.ตระกูลศรีรุงเรืองการชาง 1,917,000 บาท

6 บริษัท บุญทําโชคพัฒนา 1,919,000 บาท

7 หจก.ไพสิฐคอนสตรัคช่ัน 1,700,000 บาท

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โรงเรียนสับสมบุรณ 259,000 สอบราคา 1 หจก.ศิวกรคอนส 170,000 บาท หจก.ศิวกรคอนส

พิทยาลัย  อําเภอโคกโพธ์ิไชย  จังหวัดขอนแกน 2 หจก.หินันทชัย 177,700 บาท 170,000   บาท

3 หจก.ที แอนด ที การโยธา (2013) 194,000 บาท

4 หจก.แมบุญ 200,000 บาท

5 หจก.อ.รุงเรือง ขอนแกน 210,000 บาท

6 หจก.ขอนแกนธีรศานตการโยธา 220,000 บาท

7 บริษัท สองศิริกรโยธา 221,060.93  บาท

8 หจก.ขอนแกนศิริธรรม 246,000       บาท



หนาท่ี 2

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

9 หจก.ค.โชคอนันตกอสราง 2001 250,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

10 หจก.ว.  ศรีไทยเรือง 2003 259,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

11 หจก.ตระกูลศรีรุงเรืองการชาง 259,000 บาท ตามประกาศ

มหาสารคาม

12 บริษัท บุญนําโชคพัฒนา จํากัด 259,000 บาท

4 ปรังปรุงซอมแซมอาคารเรียน ก โรงเรียนโคกสูง 200,000 สอบราคา 1 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 220,000 บาท หจก. ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท

ประชาสรรพ  อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแกน 2 หจก. ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 199,000 บาท 199,000     บาท

3 หกจ. ช.ขอนแกนเคนแนล 200,000 บาท

5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงเรียนโคกสูง 400,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 399,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงเรียนโคกสูง 400,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 399,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท

ประชาสรรพ  อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 2 หจก ช.ขอนแกนเคนแนล 400,000 บาท 399,000   บาท

3 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 420,000 บาท

6 ปรับปรุงซอมแซมเสาธง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 60,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 59,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท

อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 2 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 60,000 บาท 59,000   บาท

3 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 65,000 บาท

7 ปรับปรุงซอมแซมหองพยาบาล โรงเรียนโคกสูง 200,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 199,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท

ประชาสรรพ  อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 2 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 200,000 บาท 199,000   บาท

3 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 220,000 บาท

8 กอสรางฐานพระพุทธรูป โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 200,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 199,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท

อําเภอนํ้าพอง จังหวดัขอนแกน 2 หกจ.ช.ขอนแกนเคนแนล 200,000 บาท 199,000    บาท

3 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 220,000 บาท



หนาท่ี 3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

9 ซื้อครุภัณฑหองปฎิบัติการทองวิทยาศาสตร 15,000,000 e-Auction 1 บริษัท อนุมัติ จํากัด 14,823,000 บาท บริษัท อนุมัติ จํากัด เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 2 หจก. เอ็น เค ซี บี สปอรต 14,830,000 บาท 14,823,000   บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

3 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล 14,835,000 บาท ตามประกาศ

โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร

10 กอสรางลานกีฬา คสล. เอนกประสงคในโรงเรียน 248,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 220,000 บาท หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล

โนนโพธ์ิศรรีวิทยาคม ตําบลบานโยย อําเภอซําสูง 2 หจก. พรมธนวัฒน 220,700 บาท 220,000    บาท

ขอนแกน 3 หจก.ขอนแกนธีรศานตการโยธา 232,000 บาท

4 หจก.ค. โชคอนันตกอสราง 2001 245,000 บาท

5 หจก.ธ.ธีรา การโยธา 247,000 บาท

6 หจก. ทวีทรัพยสหกิจ 248,000 บาท6 หจก. ทวีทรัพยสหกิจ 248,000 บาท

7 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 248,000 บาท

11 จางเหมาซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบาน 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.เสี่ยงเฮงคาวัสดุกอสราง 1,999,000 บาท หจก. ที.วี.พี.การโยธา

คําบอน หมูท่ี 4 ตําบลโคกสูง - บานโนนอิทรแปลง 2 หจก.เอส.ที.การชางชัยภูมิ 1,999,000 บาท 1,989,000   บาท

หมูท่ี 3 ตําบลทุงโปง  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ศิรประภากอสราง 1,999,413 บาท

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,999,000 บาท

5 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,999,000 บาท

6 หจก. ที.วี.พี.การโยธา 1,989,000 บาท

7 บจก. ไทเกอรคอปเปอรเรช่ัน (2007) 1,999,000 บาท

12 จางเหมาถางปาและตัดวัชพืชสองขางทางถนนลาดยาง 220,000 สอบราคา 1 หจก.ปพนเคเบ้ีลทีวี 175,000 บาท หจก.เค โอ มารทไลท

จํานวน  13  สายทาง 2 รานนริศรากอสราง 148,000 บาท 129,800   บาท

3 หจก.เค โอ มารทไลท 129,800 บาท

4 รานพิมลพรรณ 198,500 บาท



หนาท่ี 4

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

5 หจก.ค โชคอนันตกอสราง(2001) 199,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

6 หจก.พระเจริญการคาแอนดคลีนน่ิง 220,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ตามประกาศ

13 ปรับปรุงหลังคาอาคารสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ 298,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรดีเวลลอปเมนท 298,000 บาท หจก.แงงลําพูนกอสราง

จังหวัดขอนแกน 2 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 298,000 บาท 296,000    บาท

3 หจก.แงงลําพูนกอสราง 296,000 บาท

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนฯ  และปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรฯ 1,030,000 สอบราคา 1 บจก.บุญทําโชคพัฒนา 1,030,000 บาท หจก.เทพยทัศน แอสเซท

จํานวน  2  รายการ 2 หจก.เทพยทัศน แอสเซท 1,025,000 บาท 1,025,000   บาท

3 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 1,030,000 บาท

4 หจก.สายธารทองการโยธา 1,055,000 บาท4 หจก.สายธารทองการโยธา 1,055,000 บาท

5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,030,000 บาท

15 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ภายในสถานีขนสง 1,248,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,248,000 บาท หจก.เทพยทัศน แอสเซท

ผูโดยสารอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 2 บจก.บุญนําโชคพัฒนา 1,248,000 บาท 1,243,000   บาท

3 หจก.เทพยทัศน แอสเซท 1,243,000 บาท

4 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 1,248,000 บาท

16 จางเหมาซอมเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,995,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา

สายแยกทางหลวงหมายเลข 229- บานดอนดู 2 หจก.เอส.ที.การชางชัยภูมิ 1,996,000 บาท 1,986,000  บาท

หมูท่ี 9 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,986,000 บาท

4 บจก.ไทเกอรคอปเปอรเรช่ัน (2007) 1,996,000 บาท

5 หจก.เสี่ยงเฮงวัสดุกอสราง 1,996,000 บาท

6 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,996,000 บาท



หนาท่ี 5

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

17 ปรับปรุงซอมแซมสิ่งอํานวยความสะอาดสําหรับคน 566,000 สอบราคา 1 ราน ส.วรุตม กอสราง 498,000 บาท ราน ส.วรุตม กอสราง เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

พิการภายใน สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน 2 หจก.ทองเกาดีไซน แอนด บิวด 526,000 บาท ตอรองราคาเหลือ และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

(อาคารอํานวยการ) 3 หจก.ขอนแกนศิริธรรม 560,000 บาท 497,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ศิวกรคอนส 350,000 บาท

5 บริษัท บุญนําโชคพัฒนา จํากัด 556,000 บาท

6 หจก.เพ็ชร เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 บาท

7 บริษัท สองศิริการโยธา จํากัด 509,400 บาท

8 หจก.ทีแอนดพี การโยธา (2013) ไมเสนอราคา บาท

18 กอสรางลานเอนกประสงค ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 840,000 สอบราคา 1 หจก.สายธารทองการโยธา 840,000 บาท หจก.ทรัพยสหกิจ

จํานวน  2  แหง 2 หจก.ทรัพยสหกิจ 837,000 บาท 837,000  บาทจํานวน  2  แหง 2 หจก.ทรัพยสหกิจ 837,000 บาท 837,000  บาท

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 840,000 บาท

19 ซื้อเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัด 10,978,000 สอบราคา 1 บริษัท เบญญาภา 2009 จํากัด 10,891,900 บาท บริษัท เบญญาภา 2009 จํากัด

ขอนแกน ประจําป 2557  2 บริษัท ปุญญวัลย จํากัด 10,893,000 บาท 10,891,900   บาท

3 บริษัท ฐิตาพรนําโชค จํากัด 10,895,000 บาท

4 หจก.สินทวีเฮง 10,958,000 บาท

20 จางเหมาซอมเสริมผิวลาดยางแบบผิวเรียบ สายแยก 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.เสี่ยงเฮงคาวัสดุกอสราง 1,996,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา

ทางหลวงหมายเลข 229 - บานหวยอ่ึง หมูท่ี 4 2 หจก.เอส.ที.การชางชัยภูมิ 1,996,000 บาท 1,986,000  บาท

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,996,000 บาท

4 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,995,000 บาท

5 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,986,000 บาท

6 บจก.ไทเกอรคอปเปอรเรช่ัน(2007) 1,996,000 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

21 เจาะบอนํ้าบาดาล จํานวน 13 บอ โครงการสงเสริม 949,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 946,000 บาท หจก.เออารเอ เทคโนโลยี เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพ้ืนท่ี 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 949,000 บาท 944,000  บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 3 หจก.เออารเอ เทคโนโลยี 944,000 บาท ตามประกาศ

22 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน 192,344.27   วิธีพิเศษ 1 อูณะอีซูซุ 172,400 บจก.ทรัพยไพบูลยออโต

กข 1331  ประเภทรถยนตตรวจการณแวน 2 บจก.ทรัพยไพบูลยออโต 167,147.05  167147.05  สตางค

ยี่หอ/รุน TOYOTA,PRADO รหัสพัสดุ 001-48-0047

จํานวน  19  รายการ

23 ปรับปรุงซอมแซมรั้วและประตูทางเขา - ออก 400,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 380,000 หกจ.ค.โชคอนันตกอสราง

โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)  อําเภอพล 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 400,000 360,000   บาทโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)  อําเภอพล 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 400,000 360,000   บาท

จังหวัดขอนแกน 3 หกจ.ค.โชคอนันตกอสราง 360,000

4 หจก.พรเจริญการคาแอนดคลีนน่ิง 400,000

 

ลงชื่อ                                ผูจัดทํา
      (นางสาวอังคนุช   สมพมิตร)

ลงชื่อ                                ผูตรวจสอบ
        (นางพิมพปวีณ  สืบสาย)


