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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป
1 จ้างซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 3050 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

บ้านหว้าโง๊ะ-บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตําบลโนนทอง- 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท 1,995,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ก่อรุ่งเรือง (2010) 2,000,000 บาท ตามประกาศ

2 จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ 195,500 วิธีพิเศษ 1 บริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จก. 195,500 บาท บริษัท ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จก. "
195,500 บาท

3 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) 2,000,000 วิธีสอบราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,998,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
 สายบ้านเหล่านาดี-บ้านกระเดื่อง ช่วงบริเวณสี่แยก 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท 1,998,000 บาท
 ป้อมตํารวจบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 - บ้านบึงสวาง
4 ซื้อห้องเรียน Electronic classroom โรงเรียนใน 5,400,000 e-auction 1 บริษัททเวนตี้เซเว่นอิมพอร์ท จํากัด 5,359,900 บาท บริษัททเวนตี้เซเว่นอิมพอร์ท จํากั "

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 บริษัทห้าหก อิมพอร์ต จํากัด 5,373,401 บาท 5,359,900 บาท  
9 ห้อง 3 บริษัทธนารุ่งกิจ จํากัด 5,379,900 บาท  

5 จ้างเหมาอาจารย์ผู้บรรยายโครงการอบรมพัฒนา 1,468,040 วิธีพิเศษ 1 บริษัท ละอ่อน โปรดักชั่น จํากัด 1,641,500 บาท บริษัท ศูนย์ส่งเสริมความรู้เพื่อ "
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ขององค์การบริหาร 2 บริษัท ดังภูมิ จํากัด 1,568,000 บาท พัฒนาบุคคลากร จํากัด
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 3 บริษัท ศูนย์ส่งเสริมความรู้เพื่อ 1,468,040 บาท 1,468,040 บาท

พัฒนาบุคคลากร จํากัด
6 จ้างเหมาจัดทําเอกสารการบรรยายโครงการอบรม 1,999,900 วิธีพิเศษ 1 หจก.ไอเดียเมคเกอร์ส 2,017,042 บาท หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ "

พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ขององค์การ 2 หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ 1,999,900 บาท 1,999,900 บาท
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 3 ร้านงานดี งานสวย (2002) 2,034,184 บาท

7 จ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,954,500 วิธีพิเศษ 1 นางสุริยา ขวัญปาก 1,984,500 บาท นางสุริยา ขวัญปาก "
ให้ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนานักเรียน 2 นายวัชชระ เพียราษฎร์ 2,211,300 บาท 1,984,500 บาท
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วิธีซื้อ/จ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1
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8 ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โทรทัศน์สี พร้อม 8,288,960 e-auction 1 บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. 7,480,000 บาท บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
อุปกรณ์ควบคุมให้กับโรงเรียในสังกัดองค์การบริหาร 2 บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จก. 7,888,888 บาท 7,480,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 5 รายการ ตามประกาศ

9 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หลังบ้านพัก 957,000 สอบราคา 1 บริษัท ธนพลเครือพัฒนา จํากัด 950,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 960,000 บาท 810,000 บาท
ถนนหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่นศิริธรรม 950,000 บาท

4 หจก.เพ็ชรเอ็นจิเนียริ่ง 920,000 บาท
5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 955,000 บาท
6 หจก.พรมธนวัฒน์ 827,883 บาท
7 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 810,000 บาท

10 จ้างจัดพิมพ์วารสารคูนแคน ปีที่ 9 ประจําปีงบประมาณ 1,995,000 สอบราคา 1 บริษัท โคราชอิงค์เจ็ท 2010 จก. 1,348,200 บาท บริษัท โคราชอิงค์เจ็ท 2010 จก. "
2557 จํานวน 60,000 เล่ม 2 หจก.ไอเดียเมคเกอร์ส 1,440,000 บาท 1,348,200 บาท

3 หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ 1,800,000 บาท
4 หจก.อภิชาติการพิมพ์ 1,440,000 บาท
5 ร้านงานดี งานสวน (2002) 1,995,000 บาท
6 ร้าน ป.วริษฐ์ จํากัด 1,401,000 บาท

11 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 146,000 สอบราคา 1 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จํากัด 134,350 บาท บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จํากัด "
(เพิ่มเติม) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 50 เครื่อง 2 บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จํากัด 143,880 134,350 บาท

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
        (นางพิมพ์ปวีณ์  สืบสาย)
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