
หนา้ที ่1

ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
ที่ งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
1 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รางยู(ระบบแรงดึง) 641,000 622,000 สอบราคา 1 บจกแก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ 620,000 บาท บจกแก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านเป็ด ม.1,18 ต.บ้านเป็ด - บ้านทุ่ม (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 621,000 บาท 620,000 ต่อรองราคา
ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3 หจก.พรมธนวัฒน์ 621,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รางยู (ระบบแรงดึง) 797,000 773,000 สอบราคา 1 บจกแก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ 771,000 บาท บจกแก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านพรสวรรค์ ม.13 ต.บ้านเป็ด - (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 772,000 บาท 771,000

ถนนเหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3 หจก.พรมธนวัฒน์ 772,500 บาท

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง 1,329,000 1,329,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,325,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

หมายเลข 2 - บ้านหนองแวง ม.8,12,17,21 (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,328,000 บาท 1,325,000

ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,328,500 บาท

4 ปรับปรุงสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกล 1,905,000 1,905,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,903,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (จ้าง) 2 หจก.พรมพันฒ์ ซับพลาย 1,904,000 บาท 1,903,000.00

3 หจก.ภูแสงดาวก่อสร้าง 1,904,500 บาท
4 หจก.พี.ธนานนท์ กรุ๊ป 1,905,000 บาท

5 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 1,390,000 สอบราคา 1 บจก.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ 1,386,000 บาท บจก.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านโนนสวรรค์ ม.6 ต.พระลับ - (จ้าง) 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,388,000 บาท 1,386,000

ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

6 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) 2,000,000 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรพย์สหกิจ 1,997,000 บาท หจก.ทวีทรพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านดอนหัน ม.6 ต.บ้านฝาง - บ้านสร้างแก้ว (จ้าง) 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,999,500 บาท 1,997,000 ต่อรองราคา
ม.1 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

วิธีซื้อ/จ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

แบบ สขร.1แบบ สขร.1
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4 หจก.พรมธนวัฒน์ 1,999,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

7 ก่อสร้างระบบระบายน้ําชนิดรางยู 1,648,000 1,601,900 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,289,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

ถนนสายบ้านหนองแวงประชา ม.13 - (จ้าง) 2 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 1,297,539 บาท 1,289,000

บ้านหนองแวงเรือ ม.7 ต.ดงเมืองแอม 3 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม 1,490,000 บาท
อ.เขาสวนกวาง - เขตอําเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

8 ก่อสร้างรางระบายน้ําชนิดรางยู 813,000 790,400 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลล๊อปเมนท์ 639,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลล๊อปเมนท์ ยังไม่ทําสัญญา

ถนนสายบ้านป่าหวายนั่ง ม.4 ต.เขาสวนกวาง - (จ้าง) 2 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 640,224 บาท 639,000

บ้านดอนบัง ม.4 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น

9 ก่อสร้างรางระบายน้ําชนิดรางยู 1,198,000 1,155,300 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 933,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

ถนนสายบ้านศรีชมชื่น ม.2 - บ้านหนองกุง (จ้าง) 2 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 935,700 บาท 933,000

ม.5 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น

10 ก่อสร้างหอเก็บน้ํา เพื่อบริการประชาชน 290,000 290,000 สอบราคา 1 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 275,100 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

ณ แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย (จ้าง) 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลล๊อปเมนท์ 278,000 บาท 275,100

บ้านดคกสง่า ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

11 ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า บ้านไทยเจริญ ม.16 231,000 224,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 81,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

ต.หนองสองห้อง - เขตเทศบาลตําบลหนองสองห้อง 2 หจก.อุดมเจริญกิจการ 82,300 บาท 81,000 ต่อรองราคา
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 110,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.กิมเล้งก่อสร้างและการโยธา 111,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.ปัณณธรทรัพย์รุ่งเรือง 120,000 บาท
6 หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น 148,430 บาท
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7 หจก.ชุติมันต์รุ่งเรือง 180,000 บาท
8 หจก.ร้อยเอ็ดณัฐพงษ์ 219,000 บาท
9 หจก.ดุสิตสหวิศวการโยธา 224,000 บาท
10 หจก.บุญทองสุขพาณิชย์ 224,000 บาท
11 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 230,000 บาท

12 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเสาเล้า 1,959,000 1,959,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ร่วมกิจการเจาะ 1,190,000 บาท หจก.ณรงค์ร่วมกิจการเจาะ ยังไม่ทําสัญญา

ม.4 บ้านหญ้าเครือ ม.6 ต.กุดเพียขอม - 2 หจก.ทวีทรัพย์สกิจ 1,299,000 บาท 1,190,000

เขตตําบลห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 3 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,340,000 บาท
4 หจก.เทพย์ทัศแอสเซท 1,500,000 บาท
5 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,567,000 บาท
6 หจก.ทวีสิน (1985) 1,690,000 บาท
7 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,700,000 บาท
8 หจก.ร้อยเอ็ดณัฐพงษ์ 1,763,000 บาท
9 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 1,898,000 บาท
10 หจก.กิมเล้งก่อสร้างและการโยธา 1,950,000 บาท
11 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 1,958,500 บาท
12 หจก.ชุติมันต์รุ่งเรือง 1,959,000 บาท
13 หจก.ธรรมทาง 1,959,000 บาท
14 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 1,959,000 บาท
15 หจก.กาฬสินธ์ปิยะชัย 1,959,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

ต่อรองราคา
13 ขุดลอกสระหนองตาไก้ บ้านหนองทุ่ม ม.4 1,231,000 1,231,000 สอบราคา 1 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง(1992) 798,000 บาท หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง(1992) และมีคุณสมบัติถูกต้อง ยังไม่ทําสัญญา

ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 2 หจก.ชุติมันต์รุ่งเรือง 800,000 บาท 798,000 ครบถ้วนตามประกาศ
3 หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น 861,700 บาท
4 หจก.กิมเล้งก่อสร้างและการโยธา 900,000 บาท
5 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 920,000 บาท
6 หจก.ทวีสิน(1985) 960,000 บาท
7 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 985,000 บาท
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8 หจก.ร้อยเอ็ดณัฐพงษ์ 1,107,900 บาท
9 หจก.ดุสิตสหวิศวการโยธา 1,200,000 บาท
10 หจก.อุดมเจริญกิจการ 1,229,932 บาท
11 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 1,230,000 บาท
12 หจก.บุญทองสุขพาณิชย์ 1,230,000 บาท
13 หจก.สุรพลเจริญกิจ 1,300,000 บาท
14 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 1,321,000 บาท

14 ขุดลอกลําห้วยโปร่ง บ้านหนองยาง ม.8 ต.วังหิน 844,000 844,000 สอบราคา 1 หจก.ธ.พัฒนาก่อสร้าง 222,000 บาท หจก.ธ.พัฒนาก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

อ.หนองสองห้อง - เขต ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย 2 หจก.อุดมเจริญกิจการหจก.เจ. 316,000 บาท 222,000

จ.ขอนแก่น 3 วาย.ก่อสร้าง(1992) 337,000 บาท
4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 379,000 บาท
5 หจก.ปัณณธรทรัพย์รุ่งเรือง 380,000 บาท
6 หจก.สุรพลกิจเจริญ 400,000 บาท
7 หจก.กิมเล้งก่อสร้างและการโยธา 422,000 บาท
8 หจก.ชุติมันต์รุ่งเรือง 500,000 บาท
9 หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น 528,500 บาท
10 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 675,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
11 หจก.ร้อยเอ็ดณัฐพงษ์ 759,000 บาท ต่อรองราคา
12 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 780,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
13 หจก.ดุสิตสหวิศวการโยธา 840,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
14 หจก.ธรรมทาง 840,000 บาท
15 หจก.บุญทองสุขพาณิชย์ 844,000 บาท
16 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 844,000 บาท
17 หจก.เค.โอ.บี.คอนส์ 844,700 บาท

15 ขุดลอกลําห้วยค้ําคูณ บ้านหนองเหล็ก ม.1 950,000 950,000 สอบราคา 1 หจก.พีดีริช 333,900 บาท หจก.พีดีริช ยังไม่ทําสัญญา

ต.หันโจด - เขตตําบลหนองสองห้อง 2 หจก.ศรีทองขอนแก่นพาณิชย์ 380,000 บาท 333,900

อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ปัณณทรัพย์รุ่งเรือง 384,915 บาท
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4 หจก.อุดมเจริญกิจการ 402,900 บาท
5 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง (1992) 420,000 บาท
6 หจก.โชคทวีพรรุจี 450,000 บาท
7 หจก.ชุติมันต์รุ่งเรือง 570,000 บาท
8 หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น 570,000 บาท
9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 640,000 บาท
10 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 760,000 บาท
11 หจก.ดุสิตสหวิศวการโยธา 890,000 บาท
12 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 900,000 บาท

16 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 444,000 444,000 สอบราคา 1 บจก.พี.พี.แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 364,080 บาท บจก.พี.พี.แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 45/2558

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม จํานวน 1 ชุด (ซื้อ) 2 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 440,000 บาท 364,080 29-พ.ค.-58

รวม 14 รายการ 3 บจก.ทรี พอยท์ แอดเซสเซอรี่ 442,000 บาท
4 ร้านทวีโชคการค้า 392,800 บาท
5 หจก.ก.กิจทวีทรัพย์ 393,600 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

ต่อรองราคา
17 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี โรงเรียนซําสูงพิทยาคม 762,000 762,000 สอบราคา 1 บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 523,000 บาท บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น และมีคุณสมบัติถูกต้อง 33/2558

จํานวน 1 ชุด รวม 14 รายการ (ซื้อ) 2 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 745,000 บาท 523,000 ครบถ้วนตามประกาศ 28-พ.ค.-58

3 บจก.ทรี พอยท์ แอดเซสเซอรี่ 759,000 บาท
4 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 757,000 บาท
5 ร้านกัญญพัชร เซอร์เวย์ 712,000 บาท

18 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 444,000 444,000 สอบราคา 1 บจก.พี.พี.แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 364,080 บาท บจก.พี.พี.แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 44/2558

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จํานวน 1 ชุด (ซื้อ) 2 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 440,000 บาท 364,080 29-พ.ค.-58

รวม 14 รายการ  3 บจก.ทรี พอยท์ แอดเซสเซอรี่ 442,000 บาท
4 หจก.ก.กิจทวีทรัพย์ 393,600 บาท

19 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 444,000 444,000 สอบราคา 1 บจก.พี.พี.แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 364,080 บาท บจก.พี.พี.แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 39/2558

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ต.บ้านโนน (ซื้อ) 2 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 440,000 บาท 364,080 29-พ.ค.-58
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อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 3 บจก.ทรี พอยท์ แอดเซสเซอรี่ 442,000 บาท
4 หจก.ก.กิจทวีทรัพย์ 393,600 บาท

20 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 444,000 444,000 สอบราคา 1 บจก.พี.พี.แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 364,080 บาท บจก.พี.พี.แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 41/2558

โรงเรียนโนนหันวิทยายน จํานวน 1 ชุด (ซื้อ) 2 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 440,000 บาท 364,080 29-พ.ค.-58

รวม 14 รายการ  3 บจก.ทรี พอยท์ แอดเซสเซอรี่ 442,000 บาท
4 บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 364,900 บาท
5 ร้านทวีโชคการค้า 395,300 บาท
6 หจก.ก.กิจทวีทรัพย์ 393,600 บาท

21 ซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพลฯ 661,000 661,000 สอบราคา 1 บจก.ขอนแก่นเจเน็ต คอมพิวเตอร์ 434,444 บาท บจก.ขอนแก่นเจเน็ต คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด/ 28/2558

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จํานวน 1 ชุด (ซื้อ) 2 บจก.อุลตร้าเน็ต คอมพิวเตอร์ 458,690 บาท 434,444 ต่อรองราคา 28-พ.ค.-58

รวม 12 รายการ 3 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 474,820 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
4 บจก.ขอนแก่นโน๊ตบุ๊ค ประเทศไทย 482,850 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง 493,555 บาท
6 ร้านประทีปพาณิชย์ 515,000 บาท
7 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 649,000 บาท
8 หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 656,700 บาท
9 หจก.ทรีพอยท์ แอดเซสเซอรี่ 658,900 บาท

22 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 661,000 661,000 สอบราคา 1 บจก.ขอนแก่นเจเน็ต คอมพิวเตอร์ 434,444 บาท บจก.ขอนแก่นเจเน็ต คอมพิวเตอร์ 29/2558

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จํานวน 1 ชุด (ซื้อ) 2 บจก.อุลตร้าเน็ต คอมพิวเตอร์ 458,690 บาท 434,444 28-พ.ค.-58

รวม 12 รายการ 3 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 656,700 บาท
4 บจก.ทรี พอยท์ แอคเซสเซอร์ 658,900 บาท
5 บจก.บูรณกิจ 1988 649,000 บาท
6 ร้านเอ เอส ที สื่อสาร 515,000 บาท
7 บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง 493,444 บาท
8 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 467,960 บาท
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9 บจก.ขอนแก่นโน๊ตบุ๊ค (ประเทศไทย) 482,850 บาท

23 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 444,000 444,000 สอบราคา 1 บจก.เมกอะซัคเซส 305,800 7 บจก.เมกอะซัคเซส 37/2558

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาลัย (ซื้อ) 2 หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 440,000 บาท 305,800 28-พ.ค.-58

3 หจก.ทรีพอยท์ แอดเซสเซอรี่ 442,000 บาท
4 หจก.ก.กิจทวีทรัพย์ 393,600 บาท
5 บจก.พี.พี.แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 364,080 บาท
6 บจก.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 444,000 บาท

24 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 661,000 661,000 สอบราคา 1 บจก.ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ 437,444 บาท บจก.ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด/ 27/2558

 โรงเรียนคูขาด(สถิย์อุปถัมภ์) จํานวน 1 ชุด (ซื้อ) 2 บจก.กู้ดสบีด คอมพิวเตอร์ 449,950 บาท 437,444 ต่อรองราคา 28-พ.ค.-58

รวม 12 รายการ 3 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 656,700 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
4 บจก.ทรีพอยท์ แอดเซสเซอรี่ 658,900 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 บจก.บูรณกิจ 1988 649,000 บาท
6 บจก.อุลตร้าเน็ต คอมพิวเตอร์ 458,690 บาท
7 บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง 499,444 บาท
8 ร้านจันทร์ฉายครุภัณฑ์ 660,000 บาท
9 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 494,800 บาท
10 บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 535,800 บาท

25 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 661,000 661,000 สอบราคา 1 บจก.ขอนแก่นเจเน็ต คอมพิวเตอร์ 437,444 บาท บจก.ขอนแก่นเจเน็ต คอมพิวเตอร์ 25/2558

โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาลัย จํานวน 1 ชุด (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 474,820 บาท 437,444 28-พ.ค.-58

รวม 12 รายการ 3 บจก.ขอนแก่นโน๊ตบุ๊ค ประเทศไทย 482,850 บาท
4 บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง 499,444 บาท
5 บจก.เมคอะซิสเซส 555,800 บาท
6 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 656,700 บาท
7 บจก.ทรี พอยท์ แอกเซสเซอร์ 658,900 บาท
8 บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 535,800 บาท

26 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 762,000 762,000 สอบราคา 1 บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 573,000 บาท บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 38/2558

จํานวน 1 ชุด รวม 24 รายการ (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 623,680 บาท 573,000 28-พ.ค.-58
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3 ร้าน ต.ตระกูล 685,800 บาท
4 ร้านกัญญพัชร เซอร์เวย์ 712,000 บาท
5 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 745,000 บาท
6 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 757,000 บาท
7 หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ 757,900 บาท
8 บจก.ทรี พอยท์ แอกเซสเซอร์ 759,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

ต่อรองราคา
27 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 661,000 661,000 สอบราคา 1 บจก.ขอนแก่นเจเน็ต คอมพิวเตอร์ 437,444 บาท บจก.ขอนแก่นเจเน็ต คอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติถูกต้อง 30/2558

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา (ซื้อ) 2 บจก.อุลตร้า เน็ต คอมพิวเตอร์ 458,690 บาท 437,444 ครบถ้วนตามประกาศ 28-พ.ค.-58

3 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 656,700 บาท
4 บจก.ทรี พอยท์ แอกเซสเซอร์ 658,900 บาท
5 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 649,000 บาท
6 บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง 499,444 บาท
7 ร้าน ต. ตระกูล 535,487 บาท
8 บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 535,800 บาท

28 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 545,000 545,000 สอบราคา 1 บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 387,500 บาท บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 32/2558

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 420,440 บาท 387,500 28-พ.ค.-58

3 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 430,000 บาท
4 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 540,000 บาท
5 บจก.ทรี พอยท์ แอกเซสเซอร์ 542,000 บาท

29 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 545,000 545,000 สอบราคา 1 บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 417,500 บาท บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 31/2558

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 420,440 บาท 417,500 28-พ.ค.-58

3 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 430,000 บาท
4 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 540,000 บาท
5 บจก.ทรี พอยท์ แอกเซสเซอร์ 542,000 บาท
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30 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 545,000 545,000 สอบราคา 1 บจก.เมกอะซัคเซส 387,500 บาท บจก.เมกอะซัคเซส เสนอราคาต่ําสุด/ 34/2558

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ จํานวน 1 ชุด (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 428,140 บาท 387,500 ต่อรองราคา 28-พ.ค.-58

รวม 21 รายการ 3 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 430,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
4 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 540,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 บจก.ทรี พอยท์ แอกเซสเซอร์ 542,000 บาท

31 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 762,000 762,000 สอบราคา 1 บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 542,400 บาท บจก.ฟิซิคอล เอ็กดูแคชั่น 36/2558

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด(เงินอุดหนุน ปี 57) (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 568,660 บาท 542,400 28-พ.ค.-58

3 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 738,000 บาท
4 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 757,000 บาท
5 หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ 757,900 บาท
6 บจก.ทรี พอยท์ แอกเซสเซอร์ 759,000 บาท

32 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 1,511,500 1,511,500 สอบราคา 1 บจก.ศิลากรีนแลนด์ คอนสตรัคชั่น 1,170,950 บาท บจก.ศิลากรีนแลนด์ คอนสตรัคชั่น ยังไม่ทําสัญญา

จํานวน 3 รายการ (ซื้อ) 2 บจก.แพมบ์เอ็นจิเนียริ่ง 1,173,000 บาท 1,170,950

3 บจก.เอเชียนแอสฟิลก์ 1,224,500 บาท
4 หจก.วาย อินเตอร์เทรด 1,506,100 บาท
5 หจก.สิริซัพพลาย 1,506,835 บาท
6 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,510,500 บาท

33 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 762,000 762,000 สอบราคา 1 บจก.เมกอะซัคเซส 567,400 บาท บจก.เมกอะซัคเซส 35/2558

โรงเรียนสีชมพูศึกษา (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 613,980 บาท 567,400 28-พ.ค.-58

3 ร้านกัญญพัชร เซอร์เวย์ 662,000 บาท
4 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 740,000 บาท
5 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 757,000 บาท
6 บจก.ทรี พอยท์ แอกเซสเซอร์ 759,000 บาท

34 ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศณูปกรณ์ โรงเรียนคูขาด 386,000 386,000 สอบราคา 1 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 252,250 บาท บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม เสนอราคาต่ําสุด/ 46/2558
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(ซื้อ) 2 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 270,200 บาท 252,250 ต่อรองราคา 29-พ.ค.-58

3 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 311,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
4 บจก.ซีอาร์ลัคกี้ 317,041 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 บจก.เมกอะซัคเซส 322,000 บาท

35 ซื้อครุภัฯฑ์ห้องโสตทัศณูปกรณ์ 386,000 386,000 สอบราคา 1 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 243,250 บาท บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 42/2558

โรงเรียนเปรมตินสูรานนท์ รวม 12 รายการ (ซื้อ) 2 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 270,200 บาท 243,250 29-พ.ค.-58

3 บจก.เมกอะซัคเซส 306,000 บาท
4 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 311,000 บาท
5 บจก.ซีอาร์ลัคกี้ 317,041 บาท
6 บจก.พีพีแอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 347,400 บาท

36 ซื้อครุภัฯฑ์ห้องโสตทัศณูปกรณ์ 386,000 386,000 สอบราคา 1 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 248,250 บาท บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 43/2558

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ (ซื้อ) 2 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 270,200 บาท 248,250 29-พ.ค.-58

3 บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 311,000 บาท
4 บจก.เมกอะซัคเซส 314,000 บาท
5 บจก.ซีอาร์ลัคกี้ 317,041 บาท
6 บจก.พีพีแอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 347,400 บาท

37 ซื้อครุภัฯฑ์ห้องโสตทัศณูปกรณ์ 386,000 386,000 สอบราคา 1 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 243,250 บาท บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 40/2558

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ (ซื้อ) 2 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 270,200 บาท 243,250 29-พ.ค.-58

3 บจก.เมกอะซัดเซส 306,000 บาท
4 บจก.บริบูรณ์กิจ 1998 311,000 บาท
5 บจก.ซีอาร์ลัคกี้ 317,041 บาท
6 บจก.พีพี แอนด์อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป 347,400 บาท

38 ซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา โรงเรียนโนนหัน- 568,000 568,000 สอบราคา 1 บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 328,950 บาท บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย เสนอราคาต่ําสุด/ 22/2558

วิทยายน จํานวน 1 ชุด รวม 17 รายการ (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 383,000 บาท 328,950 ต่อรองราคา 28-พ.ค.-58

3 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 386,240 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
4 บจก.บริบูรณ์กิจ 1998 420,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
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5 บจก.เมกอะซัดเซส 455,000 บาท
6 หจก.ทรี พอยด์ แอคเซสเซอร์ 567,000 บาท

39 ซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 568,000 568,000 สอบราคา 1 บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 328,950 บาท บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 23/2558

จํานวน 12 ชุด 17 รายการ (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 383,000 บาท 328,950 28-พ.ค.-58

3 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 386,240 บาท
4 บจก.บริบูรณ์กิจ 1998 420,000 บาท
5 บจก.เมกอะซัดเซส 445,000 บาท
6 หจก.ทรี พอยด์ แอคเซสเซอร์ 567,000 บาท

40 ซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 568,000 568,000 สอบราคา 1 บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 328,950 บาท บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 24/2558

จํานวน 12 ชุด 17 รายการ (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 378,000 บาท 328,950 28-พ.ค.-58

3 บจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 386,240 บาท
4 บจก.บริบูรณ์กิจ 1998 420,000 บาท
5 บจก.เมกอะซัดเซส 455,000 บาท
6 หจก.ทรี พอยด์ แอคเซสเซอร์ 567,000 บาท

41 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิ้ลแคบ 850,000 850,000 สอบราคา 1 บจก.โตโยต้าขอนแก่นฯ 849,000 บาท บจก.โตโยต้าขอนแก่นฯ 26/2558
(ซื้อ) 849,000 28-พ.ค.-58

42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ 366,000 366,000 สอบราคา 1 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 364,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

วัสดุซ่อมปะผิวจราจรลาดยาง จํานวน 3 รายการ (ซื้อ) 2 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง 365,500 บาท 364,000 ต่อรองราคา
3 ร้าน นฤพรวัสดุ 366,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
43 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,110,000 2,110,000 E-auction 1 บจก.แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ 2,102,000 บาท บจก.แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่ ยังไม่ทําสัญญา

(ซื้อ) 2 บจก.ฤทธิกร วิศวกรรม 2,106,000 บาท 2,102,000
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44 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 9,667,000 10,599,000 E-auction 1 หจก.สมนึกวอร์เตอร์ ซัพพลาย 9,667,000 บาท หจก.สมนึกวอร์เตอร์ ซัพพลาย 247/2558

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น (จ้าง) 9,667,000 28-พ.ค.-58

45 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยไร่ใต้ 1,722,000 1,804,000 E-auction 1 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 1,717,000 บาท หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ ยังไม่ทําสัญญา

ม.1 ต.โนนพยอม -บ้านกุดเพียขอม ม.1 (จ้าง) 2 หจก.ทวีสิน 1985 1,719,000 บาท 171,700

ต.กุดเพียขอม อ.ชลบท จ.ขอนแก่น 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,719,000 บาท
4 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 1,719,000 บาท
5 หจก.ไพสิฐคอนสตรัคชั่น 1,719,000 บาท
6 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,719,000 บาท
7 หจก.เทพทัศน์ แอสเซท 1,719,000 บาท
8 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 1,719,000 บาท
9 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 1,719,000 บาท
10 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,719,000 บาท
11 หจก.อรรถวัฒน์ 1,719,000 บาท

46 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าแดง ม.5 1,999,000 1,946,000 e-auction 1 หจก.เทพทัศน์ แอสเซท 1,080,000 บาท หจก.เทพทัศน์ แอสเซท เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

ต.ดอนฉิม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 (จ้าง) 2 หจก.อรรถวัฒน์ 1,943,000 บาท 1,080,000 ต่อรองราคา
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น (ข้อบัญญัติ ปี 58) 3 หจก.กิจเริญวัสดุ (1994) 1,943,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.วัฒนสุวรรณ 1,943,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.ทวีสิน (1985) 1,650,000 บาท
6 หจก.ศรัญญา ก่อสร้าง 1,930,000 บาท
7 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 1,184,000 บาท
8 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,943,000 บาท
9 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 1,743,000 บาท
10 หจก.ท่านางแนวการโยธา 1,750,000 บาท
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11 หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 1,943,000 บาท
12 หจก.แม่บุญ 1,943,000 บาท
13 หจก.ไพสิฐคอนสตรัคชั่น 1,900,000 บาท
14 หจก.สมนึกวอเตอร์ ซัพพลาย 1,649,999 บาท
15 หจก.พีณกมลก่อสร้าง 1,926,540 บาท

47 ขุดสระน้ําส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2,000,000 1,318,000 e-auction 1 หจก.สามพี คอนสตรัคชั่น 1,313,000 บาท หจก.สามพี คอนสตรัคชั่น ยังไม่ทําสัญญา

ในเขตพื้นที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (จ้าง) 2 หจก.โชคพรรุรี 1,316,000 บาท 1,313,000

จํานวน 52 บ่อ (ข้อบัญญัติ ปี 58) 3 หจก.สิริภูมิการโยธา 1,316,000 บาท
4 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 1,316,000 บาท
5 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง (1992) 1,316,000 บาท
6 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,316,000 บาท
7 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 1,316,000 บาท
8 หจก.พัชราการก่อสร้าง 1,316,000 บาท
9 หจก.รุ่งตะวันรวมทรัพย์ 1,316,000 บาท
10 หจก.กิมเล้งก่อสร้างและการโยธา 1,316,000 บาท
11 หจก.พัณกมล ก่อสร้าง 1,316,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
12 หจก.อุดมเจริญกิจการ 1,316,000 บาท ต่อรองราคา
13 หจก.ชุติมันต์รุ่งเรือง 1,316,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
14 หจก.แม่อิงดอกคําใต้ 1,316,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

48 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 10,325,000 9,609,000 e-auction หจก.ขอนแก่นแสงเจริญซัพพลาย 9,609,000 บาท หจก.ขอนแก่นแสงเจริญซัพพลาย 249/2558

โรงเรียนคูขาดสถิตย์อุปถัมภ์ อ.พล จ.ขอนแก่น (จ้าง) 9,609,000 28-พ.ค.-58

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผ้ช่วยนักวิชาการพัสด


