
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
ที่ งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันที่ทําสัญญา

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ําสารธารณูปโภค 162,000 162,000 สอบราคา 1 หจก.แม่บุญ 161,000 บาท หจก.แม่บุญ เสนอราคาต่ําสุด/ 283/2558
บ้านดอนหัน ม.3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ (จ้าง) 2 หจก.สาวะถี ซีวาย คอนสตรัคชั่น 162,000 บาท 161,000 ต่อรองราคา 16-มิ.ย.-58
จ.ขอนแก่น และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
2 จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น 1,120,000 1,120,000 สอบราคา 1 หจก.ภัคนันท์ 101 แอนด์ เซอร์วิส 1,120,000 บาท หจก.ภัคนันท์ 101 แอนด์ เซอร์วิส 261/2558

(จ้าง) 2 นางทองใบ  เจริญยิ่ง 1,128,000 บาท 1,120,000 8-มิ.ย.-58
3 หจก.แหม่วทัวร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 1,130,000 บาท

3 จ้างเหมาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย 1,521,800 1,521,800 สอบราคา 1 โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานียูเซฟ 1,521,800 บาท บจก.ไอดี ไดร์ฟเวอร์ 266/2558
เสริมสร้างวินัยจราจร ปีงบประมาณ 2558 (จ้าง) 2 บจก.ไอดี ไดร์ฟเวอร์ 1,516,365 บาท 1,516,365 15-มิ.ย.-58
รวม 5 รุ่น

4 งานเสริมผิวแอสฟิลท์ติกคอนกรีต 1,550,000 1,550,000 สอบราคา 1 หจก.สินทวีขนส่ง (1999) 1,162,000 บาท หจก.สินทวีขนส่ง (1999) ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 2,3,12 ต.จระเข้ - (จ้าง) 2 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 1,317,500 บาท 1,162,000
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อ.หนองเรือ 3 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซส 1,425,000 บาท
จ.ขอนแก่น 4 หจก.ที.วาย.ซี.2000 1,550,000 บาท

5 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุฯ 1,750,420 บาท
5 ก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 900,000 900,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 898,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) ยังไม่ทําสัญญา

ข้ามลําห้วยบ่อ บ้านหันน้อย ม.10 (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 899,500 บาท 898,000
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 899,500 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่  30  มิถุนายน  2558
งานจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1



6 ก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 1,040,000 1,040,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,038,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

ข้ามลําห้วยม่วง บ้านเมย ม.8 (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,039,500 บาท 1,038,000 ต่อรองราคา
ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ทวีสิน(1985) 1,040,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
7 ก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 880,000 880,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 886,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ ยังไม่ทําสัญญา

ข้ามลําห้วยเสือเฒ่า บ้านหินลาด ม.5 (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 887,500 บาท 886,000
ต.สําโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ทวีสิน(1985) 888,000 บาท

8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคบซิล 1,998,000 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านยางคํา - บ้านเม็ง (ช่วงที่ 2) ต.ยางคํา (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,996,000 บาท 1,995,000
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 3 หจก.พรหมพันฒ์ ซัพพลาย 1,998,000 บาท

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหันใหญ่ 1,680,000 1,605,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 1,603,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) ยังไม่ทําสัญญา

ม.6 - บ้านหนองห้าง ม.8 ต.เมืองพล (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,604,000 บาท 1,603,000
จ.ขอนแก่น 3 หจก.อุบลรัตน์ แทรคเตอร์ 1,604,000 บาท

4 หจก.พรหมพันฒ์ ซัพพลาย 1,605,000 บาท

10 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพลับพลาชัย 279,000 279,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 278,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ ยังไม่ทําสัญญา

ณ วัดเจติภูมิ ม.17 ต.บ้านขาม อ.น้ําพอง (จ้าง) 2 หจก.ภรณ์ภิวัติ คอนสตรัคชั่น 279,000 บาท 278,000
จ.ขอนแก่น

11 ซื้อหินคลุกเกรด A 1,000,000 999,849.73 สอบราคา 1 ร้านบับภาภัณฑ์ 979,149 บาท ร้านบับภาภัณฑ์ ยังไม่ทําสัญญา

(ซื้อ) 2 ร้านคลื่นลูกใหม่ 1,000,000 บาท 979,149



12 ซื้อเครื่องสูบน้ําแบบลากจูง จํานวน 3 เครื่อง 1,650,000 1,650,000 สอบราคา 1 บจก.วีซ่า อินเตอร์เพาเวอร์ 1,275,000 บาท บจก.วีซ่า อินเตอร์เพาเวอร์ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

(ซื้อ) 2 บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 1,455,000 บาท 1,275,000 ต่อรองราคา
3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,470,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
4 หจก.สินทวีเฮง 1,500,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.ดับเบิ้ลยู เอ็ม วูห์ลฮาเบนด์ 1,500,000 บาท

13 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 141,000 141,000 สอบราคา 1 หจก.สันติออโต้แอร์ 79,500 บาท หจก.สันติออโต้แอร์ ยังไม่ทําสัญญา

(ซื้อ) 2 หจก.บี.ที.เอ็นจิเนีย 101,115 บาท 79,500
3 หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า(1998) 123,000 บาท

14 ซื้อรถหัวลาก พร้อมเทรลเลอร์ 4,000,000 4,000,000 e-auction 1 บจก.จตุรทิศ บิสซิเนส 3,957,000 บาท บจก.จตุรทิศ บิสซิเนส 49/2558
(ซื้อ) 2 บจก.รวมทวีขอนแก่น 3,974,900 บาท 3,957,000 16-มิ.ย.-58

15 ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนแบบสลิง 2,300,000 2,300,000 e-auction 1 หจก.ดับเบิลยู เอ็ม วูห์ลฮา 2,291,000 บาท หจก.ดับเบิลยู เอ็ม วูห์ลฮา 51/2558
(ซื้อ) 2 หจก.ภรณ์ริตา แมชชีนเนอรี่ 2,292,000 บาท 2,291,000 29-มิ.ย.-58

3 หจก.เอเชีย อินโนเวชั่น 2,293,000 บาท

16 ซื้อรถซ่อมปะผิวจราจรลาดยางเอนกประสงค์ 28,500,000 28,500,000 e-auction 1 หจก.ดับเบิลยู อาร์ คอนซัมเมชั่น 28,278,000 บาท หจก.ดับเบิลยู อาร์ คอนซัมเมชั่น 50/2558
(ซื้อ) 2 บจก.ทรัพย์รุ่งโรจน์ ซัพพลาย 28,308,000 บาท 28,278,000 26-มิ.ย.-58

3 หจก.คชสิทธิ์ก่อสร้าง 28,313,000 บาท

17 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 4,500,000 4,500,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 4,480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สาย ขก 4021 แยกบ้านเรือ -บ้านสวนกล้วย (จ้าง) 2 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 4,491,000 บาท 4,480,000
ม.5 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 3 หจก.โคราชพัฒนะ 4,491,000 บาท

4 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 4,491,000 บาท
5 หจก.สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย 4,491,000 บาท
6 หจก.อึ้งแซเฮง 4,491,000 บาท



7 หจก.อรรถวัฒน์ 4,491,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
8 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,491,000 บาท ต่อรองราคา
9 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 4,491,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
10 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 4,491,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
11 หจก.ธรรมทาง 4,491,000 บาท
12 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 4,491,000 บาท
13 หจก.ทวีสิน (1985) 4,491,000 บาท
14 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 4,491,000 บาท
15 หจก.ณรงค์ รสชก. 4,491,000 บาท
16 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 4,491,000 บาท
17 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 4,491,000 บาท
18 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,491,000 บาท
19 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 4,491,000 บาท
20 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท 4,491,000 บาท
21 บจก.นิลเพาเวอร์ 4,491,000 บาท
22 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 4,491,000 บาท
23 หจก.ลิ้มชัยเจริญ 4,491,000 บาท
24 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง (1992) 4,491,000 บาท
25 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 4,491,000 บาท
26 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง 4,491,000 บาท
27 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,491,000 บาท
28 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 4,491,000 บาท
29 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 4,491,000 บาท
30 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 4,491,000 บาท
31 หจก.ยุทธชัยการโยธา 4,491,000 บาท
32 หจก.ทรัพทวีคูณก่อสร้าง 4,491,000 บาท



18 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสวนสวรรค์ ม.3 2,848,000 2,848,000 e-auction 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,833,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ 284/2558
ต.บ้านใหม่ - ต.หนองแดง อ.สีชมพู (จ้าง) 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,843,000 บาท 2,833,000 ต่อรองราคา 19-มิ.ย.-58
จ.ขอนแก่น 3 หจก.ทวีสิน (1985) 2,843,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,843,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.ยุทธชัยการโยธา 2,843,000 บาท
6 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง (1992) 2,843,000 บาท
7 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง 2,843,000 บาท
8 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,843,000 บาท
9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,843,000 บาท
10 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 2,843,000 บาท
11 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 2,843,000 บาท
12 หจก.ลิ้มชัยเจริญ 2,843,000 บาท
13 บจก.นิลเพาเวอร์ 2,843,000 บาท
14 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,843,000 บาท
15 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 2,843,000 บาท
16 หจก.เทพย์ทัศแอสเซท 2,843,000 บาท
17 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,843,000 บาท
18 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 2,843,000 บาท
19 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,843,000 บาท
20 หจก.ธรรมทาง 2,843,000 บาท
21 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,843,000 บาท
22 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 2,843,000 บาท
23 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 2,843,000 บาท
24 หจก.อึ้งแซเฮง 2,843,000 บาท
25 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 2,843,000 บาท
26 หจก.โคราชพัฒนะ 2,843,000 บาท



27 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 2,843,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 2,843,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,843,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย 2,843,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.อรรถวัฒน์ 2,843,000 บาท
32 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 2,843,000 บาท
33 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,843,000 บาท

19 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ องค์การบริหาร 210,000 210,000 สอบราคา 1 บจก.เอทบิต โซลูชั่น 208,000 บาท บจก.เอทบิต โซลูชั่น 297/2558
ส่วนจังหวัดขอนแก่น (จ้าง) 208,000 30-มิ.ย.-58

 

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


