
ล าดบั วงเงิน ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลทีคั่ดเลอืก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จา้ง(บาท) โดยสรปุ

1 จ้างจัดพมิพว์ารสารคูณแคน ปทีี่ 13 1,104,000 1,302,000 E-bidding 1 หจก.รวย แอนด์ รวย พรีเมี่ยม 1 หจก.วิจิตรการพมิพ์ 882,000 บาท หจก.วิจติรการพิมพ์ เสนอราคาต่่าสุด

จ่านวน 12 ฉบบัๆ ละ 7,000 เล่ม 2 บจก.สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) 2 บจก.สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) 1,003,800 บาท 882,000.00                 และมีคุณสมบัติ

รวม 84,000 เล่ม 3 บจก.อเีกิ้ล เปเปอร์ 3 หจก.วริษฐ์ แมเนจเมน้ท ์กรุ๊ป 1,048,800 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.ออนปา้ 4 หจก. รุ่งสิริบญุลักษณ์ 1,048,800 บาท

5 บจก.ฮอบส์ซิส 5 บจก.ร่มเย็น มเีดีย 1,250,000 บาท

6 บจก.โรงพมิพร์ตนพร 6 บจก.สมาร์ท โคตต้ิง แอนด์ เซอร์วิส 1,060,000 บาท

7 หจก. โอเค มเีดียเนทเวิร์ค 7 หจก. สกลุไทยส่ิงพมิพ์ 1,092,000 บาท

8 หจก.วริษฐ์ แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป 8 หจก.โรงพมิพค์ลังนานาวิทยา 1,092,000 บาท

9 หจก. รุ่งสิริบญุลักษณ์

10 บจก.ร่มเย็น มเีดีย 

11 หจก.วรรธธนทั

12 หจก.รุ่งเรืองสมใจ46

13 หจก. สกลุไทยส่ิงพมิพ์

14 หจก.โรงพมิพค์ลังนานาวิทยา

15 บจก.สมาร์ท โคตต้ิง แอนด์ เซอร์วสิ

16 หจก.สิณารัตนก์อ่สร้าง

17 หจก.ป.ศิริรักษก์อ่สร้าง

18 หจก.วิจิตรการพมิพ์

19 หจก.ไรวินท ์กรุ๊ป

20 หจก.สิณิฏาการโยธา

21 ร้าน มดีีค้าของเกา่

2 กอ่สร้างถนน คสล.บา้นหนองหอย 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอี่ยมเส็ง ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.เอี่ยมเส็ง ดีเวลลอปเมน้ท์ 496,000 บาท บจก.เอ่ียมเสง็ มีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 7 ต.บา้นโคก อ.หนองนาค่า ดเีวลลอปเมน้ท์ ถูกต้องครบถ้วน

จ.ขอนแกน่ - ทางหลวงแผ่นดิน 496,000.00                 

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น

วันที่............เดือน มกราคม พ.ศ.2560

งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอรายชื่อผู้ขอรับ/ซ้ือเอกสาร



หมายเลข 2133

3 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 198,000 198,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย มติรเจริญพนัธ์ นายสุรชัย มติรเจริญพนัธ์ 198,000 บาท นายสุรชัย มิตรเจริญพันธ์ "

จ่านวน 3 คัน 198,000.00                 

4 กอ่สร้างถนน คสล.บา้นสว่างพฒันา 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักด์ิการโยธา(2001) หจก.พงษศั์กด์ิการโยธา(2001) 496,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "

ม.4 - บ.ขามปอ้ม ม.2 ต.หนองแซง การโยธา(2001)

อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ -เชื่อมอ่าเภอ 496,000.00                 

โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

5 กอ่สร้างถนน คสล.บา้นหนองหวัช้าง 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักด์ิการโยธา(2001) หจก.พงษศั์กด์ิการโยธา(2001) 496,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "

ม. 8 - บา้นหนองเกี่ยว ม.3 การโยธา(2001)

ต.โคกส่าราญ - ทางหลวงแผ่นดิน 496,000.00                 

หมายเลข 2 อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.มติรชมุแพก่อสร้าง "

บา้นนาอดุม ม.4 - ต.ดงลาน - 494,000.00                 

ต.บริบรูณ์ อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน่

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.มติรชมุแพก่อสร้าง "

บา้นเบญจวัลย์ ม.9 ต.บา้นใหม ่- 494,000.00                 

ต.ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน่

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.มติรชมุแพก่อสร้าง มีคุณสมบัติ

บา้นอา่งทอง ม.7 ต.ดงลาน - 494,000.00                 ถูกต้องครบถ้วน

ต.บา้นใหม ่อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน่

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 486,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง 481,000 บาท หจก.มติรชมุแพก่อสร้าง "



บา้นโสกหาด ม.9 ต.วังเพิ่ม - 481,000.00                 

ต.บา้นใหม ่อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน่

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 482,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง 477,000 บาท หจก.มติรชมุแพก่อสร้าง "

บา้นศรีอบุล ม.5 ต.บา้นใหม ่- 477,000.00                 

ต.ดงลาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน่

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 1,805,000 1,843,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกจิ หจก.ทวีทรัพย์สหกจิ 1,800,000 บาท หจก.ทวีทรัพยส์หกิจ "

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1,800,000.00              

2183 - บา้นโคกแปะ ม.12 ต.โคกสี 

อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

12 ซ้ือทุ่นลู่แข่งขันว่ายน้่า 358,000 358,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซาคานา พลู แอนด์ สวิม บจก.ซาคานา พลู แอนด์ สวิม 358,000 บาท บจก.ซาคานา "

พูล แอนด ์สวิม

358,000.00                 

13 ซ้ือวัสดซ่อมปะผิวจราจร 368,900 368,900 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิลากรีนแลนด์ บจก.ศิลากรีนแลนด์ 368,900 บาท บจก.ศิลากรีนแลนด์ "

ถนนลาดยาง คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น

368,900.00                 

ลงชื่อ                                ผู้จัดท ำ 
      ( นำงสำวสีสุดำ     เพียชิน ) 
          ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ 


