
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป
1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 663,000 663,000 สอบราคา 1 หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น 661,500 บาท หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/

แบบเศรษฐกิจพอเพียง (ขุดสระน้ําในไร่นา) (จ้าง) 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 662,500 บาท 661,500.00                       ต่อรองราคา
ในเขตพื้นที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
2 ซื้อน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 37,530,000 37,530,000 e-auction 1 หจก.เพิ่มพูน การเกษตร 37,117,170 บาท หจก.เพิ่มพูน การเกษตร

ผลผลิตการเกษตร จํานวน 83,400 ลิตร (ซื้อ) 2 โรงงานประเทืองเพอร์ไลต์ 37,200,000 บาท 37,117,170.00                   
3 หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ 37,460,000 บาท

3 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 17,165,120 17,165,120 e-auction 1 บจก.แอ็ดว้านซ์ ไบโอเทค ดิสทริบิวเตอร์ 17,087,000 บาท บจก.แอ็ดว้านซ์ ไบโอเทค
และคณิตศาสตร์ สําหรับชั้นประถมศึกษา (ซื้อ) 2 บจก.สิงหะทรัพย์พัฒนา 17,095,680 บาท ดิสทริบิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การประถมศึกษา 3 บจก.ดี ดี บุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 17,097,540 บาท 17,087,000.00                   
ขอนแก่นเขต 2

4 จ้างทําซองใส่วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ 132,000 132,000 ตกลงราคา หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ 132,000 บาท หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์
132,000.00                       

5 จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และจัดทําสนาม 100,100 100,100 ตกลงราคา ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 100,100 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง
ตลอดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแก่นคัฟฯ 100,100.00                       

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2558 แบบ
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งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 100,000 100,000 ตกลงราคา นายศุภชัย  มิตรเจริญพันธ์ 100,000 บาท นายศุภชัย  มิตรเจริญพันธ์
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5 คัน 100,000.00                       
เป็นเวลา 2 วัน ตามโครงการอบรม
หลักสูตร โดยวิธีตกลงราคา

7 จ้างจัดทําประเป๋าผ้าใส่เอกสาร แบบหูหิ้ว สีเทา 100,000 100,000 ตกลงราคา ร้านอยู่สุขสวัสดิ์ 100,000 บาท ร้านอยู่สุขสวัสดิ์ เสนอราคาต่ําสุด/
สกรีนตัวอักษรสีขาว ข้อความ "เสริมสร้าง 100,000.00                       ต่อรองราคา
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" และมีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมตราสัญลักษณ์องค์การบริหาร ครบถ้วนตามประกาศ
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

8 จ้างทําพลุเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000 100,000 ตกลงราคา ร้าน พี.ที.ซาวด์ แอนด์ไลท์ซิสเต็ม 100,000 บาทร้าน พี.ที.ซาวด์ แอนด์ไลท์ซิสเต็ม
5 ธันวามหาราช 100,000.00                       

9 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและแสง 100,000 100,000 ตกลงราคา ร้าน พี.ที.ซาวด์ แอนด์ไลท์ซิสเต็ม 100,000 บาทร้าน พี.ที.ซาวด์ แอนด์ไลท์ซิสเต็ม
ใช้ในคุ้มวัฒนธรรม (ตลอดงาน) ตามโครงการ 100,000.00                       
ประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรม
คุ้มวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ประจําปี 2558

10 จ้างเหมาแต่งคุ้มวัฒนธรรม (งานไหม) 100,000 100,000 ตกลงราคา นายธรรมรงค์ แก้วโปร่ง 100,000 บาท นายธรรมรงค์ แก้วโปร่ง
100,000.00                       
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งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

11 จ้างจัดทําโครงสร้างภายนอก (งานไหม) 100,000 100,000 ตกลงราคา นายภัทรพล สําโรงพล 100,000 บาท นายภัทรพล สําโรงพล
100,000.00                       

12 จ้างเหมาประดับไฟแสงสีตลอดงาน (งานไหม) 100,000 100,000 ตกลงราคา น.ส.ณัฐพัชร์ จารุพักตรีโชติ 100,000 น.ส.ณัฐพัชร์ จารุพักตรีโชติ
100,000.00                       

13 จ้างเหมาทําผนังกั้นเสียงคุ้มวัฒนธรรม 100,000 100,000 ตกลงราคา นายชัยยงค์ จันทะแสง 100,000 บาท นายชัยยงค์ จันทะแสง เสนอราคาต่ําสุด/
(งานไหม) 100,000.00                       ต่อรองราคา

และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามประกาศ

14 จ้างเหมาบริการรถโมบาย จอ LED 100,000 100,000 ตกลงราคา บจก.โฟกัส แอดเวอร์ไทซิ่ง 100,000 บาท บจก.โฟกัส แอดเวอร์ไทซิ่ง
ขนาดกว้าง 3 xยาว 4 เมตร (ตลอดงาน) 100,000.00                       

15 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 4,599,510 4,599,510 ตกลงราคา บจก.สิลากรีนแลนด์ คอนสตรัคชั่น 499,510 บาท บจก.สิลากรีนแลนด์
จํานวน 3 รายการ ใช้ในราชการสํานักการช่าง  คอนสตรัคชั่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 499,510.00                       

16 ซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 199,960 199,960 ตกลงราคา บจก.วรรณภัสสรณ์ 199,960 บาท บจก.วรรณภัสสรณ์
สําหรับชั้นประถมศึกษา เพื่อการเรียนรู้ 199,960.00                       
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งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) และ
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สังกัด อบจ.ขอนแก่น

17 จ้างเหมาอาจารย์ผู้บรรยายพร้อมเอกสาร 3,467,940 3,467,940 วิธีพิเศษ 1 บจก.สร้างสรรค์การศึกษา 3,450,000 บจก.สร้างสรรค์การศึกษา
ประกอบการบรรยาย ตามโครงการ 2 บจก.ติวเตอร์ ดีดี 3,467,450 3,450,000.00                     
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558


