
สาํเนา   หนา้ที ่1

ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านซับแดง 700,000 676,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 675,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

ม.5 ต.ซับสมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ ม.6 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 675,400 บาท 675,000 ต่อรองราคา
ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 3 ร้านธนากรวัสดุก่อสร้าง 675,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.อ.รุ่งเรืองขอนแก่น 676,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

2 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านยอดห้วย ม.8 1,000,000 966,000 สอบราคา 1 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 714,000 บาท หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

ต.หนองไผ่ - ตงวังหินลาด อ.ชุมแพ 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 715,000 บาท 714,000

จ.ขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 750,000 บาท
4 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 888,000 บาท
5 ร้านคลื่นลูกใหม่ 900,000 บาท
6 ร้านภูแสงดาวก่อสร้าง 915,500 บาท
7 หจก.บุญทองสุข พาณิชย์ 960,000 บาท
8 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล - บาท

3 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ใต้ ม.5 1,000,000 966,000 สอบราคา 1 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 714,000 บาท หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

ต.หนองไผ่ - ตงวังหินลาด อ.ชุมแพ 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 715,000 บาท 714,000

จ.ขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 750,000 บาท
4 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 888,000 บาท
5 ร้านคลื่นลูกใหม่ 900,000 บาท
6 หจก.บุญทองสุข พาณิชย์ 960,000 บาท

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป่าพร้าว ม.6 600,000 579,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 577,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

ต.หนองมะเขือ - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 578,500 บาท 577,000 ต่อรองราคา
หมายเลข 2246 องพล จ.ขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเม้น 578,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

วิธีซื้อ/จ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

วันที่ 30 เมษายน 2558
แบบ สขร.1



สาํเนา   หนา้ที ่2

ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

5 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจดน้อย ม.3 300,000 290,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 288,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) ครบถ้วนตามประกาศ ยังไม่ทําสัญญา

ต.หนองมะเขือ - บ้านศรีกระดานพล ม.1 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเม้น 289,500 บาท 288,000

ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 3 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 289,600 บาท

6 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รางยู(ระบบแรงดึง) 674,000 656,000 สอบราคา 1 บจก.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ 654,000 บาท บจก.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านโนนตุ่น ม.15 ต.เมืองเก่า - 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเม้น 655,300 บาท 654,000

เขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จงขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่นศรัณย์ 655,000 บาท
4 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 655,500 บาท

7 ปรับปรุงซ่อมแวมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 990,000 980,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 975,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านดงเก่า ม.4 ต.บ้านโต้น - พระบุ 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 979,500 บาท 975,000

อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเม้น 979,500 บาท
4 หจก.ภูแสงดาวก่อสร้าง 980,000 บาท

8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง ม.1 509,000 496,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 494,692 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ ยังไม่ทําสัญญา

ต.หนองแวง - บ้านโจดใหญ่ ม.3 ต.บ้านโต้น 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 495,500 บาท 494,692

อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเม้น 495,500 บาท
4 หจก.ภูแสงดาวก่อสร้าง 511,000 บาท

9 ขยายท่อส่งน้ําด้วยระบบไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตร 480,000 480,000 สอบราคา 1 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 477,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 217/2558

บ้านสะอาด ม.4,5 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเม้น 479,000 บาท 477,000 22-เม.ย.-58

จ.ขอนแก่น 3 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 479,500 บาท
4 หจก.วงศ์ดีเซล 480,000 บาท

10 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทอย ม.2 ต.โนนอุดม- 720,000 701,000 สอบราคา 1 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 516,000 บาท หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโนนสิลา ม.9 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ 2 หจก.ขอนแก่น ช.แคนแนล 525,000 บาท 516,000 ต่อรองราคา
จ.ขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 600,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ต.ไทยเจริยอุทุมพรก่อสร้าง 628,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 701,000 บาท



สาํเนา   หนา้ที ่3

ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

6 หจก.วงศ์ดีเซล 750,000 บาท

11 ก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร 939,000 842,000 สอบราคา 1 บจก.สหคิมมอเตอร์ 728,420 บาท บจก.สหคิมมอเตอร์ หมายเหตุ หจก.ภัชรี การโยธา ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโนนคอม ม.1 ต.โนนคอม และ 2 หจก.ปรียาภัทรการโยธา 799,000 บาท 728,420 ไม่มีสําเนาใบเสร็จรับเงิน

ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 3 หจก.ภัชรีการโยธา 510,000 บาท จึงขาดคุณสมบัติ

4 หจก.ช.ขอนแก่นแคนแนล 789,000 บาท ในการเสนอราคา

5 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 842,000 บาท

12 ปรับปรุงซ่อมแวมถนนลูกรัง บ้านบึงฉิม ม.4 487,000 467,100 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 466,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ ยังไม่ทําสัญญา

ต.บึงเนียม - บ้านพระคือ ม.16 ต.พระลับ 2 หจก.ช.ขอนแก่นแคนแนล 466,600 บาท 466,000

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3 หจก.พรมธนวัฒน์ 467,000 บาท

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาตับเต่า 700,000 676,000 สอบราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 439,400 บาท หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น ยังไม่ทําสัญญา

ม.4 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 673,000 บาท 439,400

ฝายบ้านหนองแดง ต.ช่องสามหมอ 3 หจก.พรมธนวัฒน์ 675,500 บาท
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 4 หจก.ช.ขอนแก่นแคนแนล 675,600 บาท

14 ก่อสร้างระบบกระจายน้ําแบบท่อเพื่อการเกษตร 541,000 528,000 สอบราคา 1 หจก.วงศ์ดีเซล 470,000 บาท หจก.วงศ์ดีเซล ยังไม่ทําสัญญา

บ้านจอมศรี ม.2 ต.หนองเขียด - ต.โนนสะอาด 2 หจก.ปรียาภัทรการโยธา 490,000 บาท 470,000

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 491,000 บาท
4 หจก.ส.กิจยืนยงวัสดุก่อสร้าง 520,000 บาท
5 หจก.ภัชรีการโยธา 490,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
6 หจก.ภูแสงดาวก่อสร้าง 490,000 บาท ต่อรองราคา

และมีคุณสมบัติถูกต้อง
15 ก่อสร้างถนนสําหรบให้น้ําล้นผ่าน คสล. 500,000 465,000 สอบราคา 1 หจก.ภัชรีการโยธา 380,000 บาท หจก.ภัชรีการโยธา ครบถ้วนตามประกาศ ยังไม่ทําสัญญา

ข้ามลําห้วยซัน ม.3 ต.โนนสะอาด - 2 หจก.วงศ์ดีเซล 410,000 บาท 380,000

เทศบาลตําบลโนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 3 หจก.ภูแสงดาวก่อสร้าง 420,000 บาท
4 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 432,000 บาท
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ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

5 หจก.ปรียาภัทรการโยธา 445,000 บาท
6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 460,000 บาท

16 ก่อสร้างระบบกระจายน้ําแบบท่อเพื่อการเกษตร 541,000 528,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 491,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านธาตุ ม.4 ต.หนองเขียด - ต.โนนสะอาด 2 หจก.ช.ขอนแก่นแคนแนล 527,000 บาท 491,000

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

17 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเรือ ม.7 350,000 339,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 337,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) ยังไม่ทําสัญญา

ต.โจดหนองแก - บ้านหัวคู ม.6 ต.โสกนกเต็น 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 338,000 บาท 337,000

อ.พล จ.ขอนแก่น 3 หจก.ช.ขอนแก่นแคนแนล 338,600 บาท

18 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง ม.3 500,000 485,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลอปเมนท์ 484,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลอปเมนท์ ยังไม่ทําสัญญา

ต.คําแมด อ.ซําสูง - บ้านหนองโอง ม.7 2 หจก.พรมธนวัฒน์ 484,500 บาท 484,000

ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 3 หจก.เฟท 485,000 บาท

19 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกขาแก้ว ม.3 500,000 485,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลอปเมนท์ 484,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลอปเมนท์ ยังไม่ทําสัญญา

 ต.ห้วยเตย - บ้านดงซํา ม.7 ต.บ้านโนน 2 หจก.พรมธนวัฒน์ 484,500 บาท 484,000

อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 3 หจก.เฟท 485,000 บาท

20 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนราศรี ม.18 - 500,000 480,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลอปเมนท์ 479,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลอปเมนท์ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านคําไฮ ม.3 ต.หนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 2 หจก.เฟท 480,000 บาท 479,000 ต่อรองราคา
ม.5 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 3 หจก.พรมธนวัฒน์ 479,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
21 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน 200,000 192,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลอปเมนท์ 191,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลอปเมนท์ ยังไม่ทําสัญญา

หมายเลข 2152 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) 2 หจก.เฟท 192,000 บาท 191,000

บ้านโนนราศรี ม.18 ต.หนองโก 3 หจก.พรมธนวัฒน์ 191,500 บาท
(เขตเทศบาลเมืองกระนวน) อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น
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ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
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22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ชุมชนหนองขาม 700,000 692,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 690,500 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - เทศบาลตําบลหนองไผ่ 2 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 690,500 บาท 690,500

ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 3 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 691,000 บาท

23 ซื้อรถซ่อมปะผิวจราจรลาดยางเอนกประสงค์ 28,500,000 e-auction

24 ซื้อรถหัวลากพร้อมเทรลเลอร์ 4,000,000 e-auction

25 ซื้อน้ําหมึกชีวภาพ ประเภทช่วยปรับสภาพดิน 35,100,000 35,100,000 e-auction 1 หจก.รุ่งอรุณการเกษตร (2015) 34,980,000 บาท หจก.รุ่งอรุณการเกษตร (2015) สัญญาซื้อขาย

และลดปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในดิน เพื่อใช้ใน 2 หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ 35,030,000 บาท 34,980,000 20/2558

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 3 หจก.เกษตรมั่นคง 35,030,000 บาท 10-เม.ย.-58

จํานวน 78,000 ลิตร ลิตรละ 450 บาท

26 ซื้อรถกระบะบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 2,300,000 2,300,000 e-auction

27 ซื้อรถโดยสาร 3,450,000 3,450,000 e-auction 1 บจก.ไทยยานยนต์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 3,440,000 บาท บจก.ไทยยานยนต์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

3,440,000 ต่อรองราคา
และมีคุณสมบัติถูกต้อง

28 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง 2,196,000 2,196,000 e-auction 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,186,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา ครบถ้วนตามประกาศ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ อบจ.ขอนแก่น 2 หจก.โคราชพัฒนะ 2,192,000 บาท 2,186,000

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3 หจก.อึ้งแซเฮง 2,192,000 บาท
4 หจก.จักรวาลบุรีรัมย์ 2,192,000 บาท
5 หจก.อรรถวัฒน์ 2,192,000 บาท
6 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 2,192,000 บาท
7 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 2,192,000 บาท
8 หจก.ทวีสิน(1985) 2,192,000 บาท

** ยกเลิกประกาศ

** ยกเลิกประกาศ

** ยกเลิกประกาศ
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9 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,192,000 บาท
10 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,192,000 บาท
11 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,192,000 บาท
12 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,192,000 บาท
13 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,192,000 บาท
14 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 2,192,000 บาท

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


