
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนกังำน 576,000.00                             576,000.00                           e-bidding จ ำนวน 1 รำย เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติักำร 136,800.00                             136,800.00                           บ.ขอนแก่นคลงันำนำธรรม จก. บ.ขอนแก่นคลงันำนำธรรม จก.

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนบุ้๊ค 32,000.00                               32,000.00                             รำคำท่ีเสนอ  852,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ  852,000.00 บำท

4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติักำร 7,600.00                                 7,600.00                               

5 เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 75,000.00                               75,000.00                             

6 สแกนเนอร์ ส ำหรับเก็บเอกสำร 18,000.00                               18,000.00                             

7 เคร่ืองพิมพ ์Multifunction 7,700.00                                 7,700.00                               

853,100.00                             853,100.00                           

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

8 โตะ๊เกำ้อ้ีผูบ้ริหำร 70,000.00                               70,000.00                             e-bidding จ ำนวน 2 รำย  บ.บริบูรณ์กิจ 1998 จ ำกดั รำคำต ่ำสุด

9 โตะ๊เกำ้อ้ีเจำ้หนำ้ท่ี 300,000.00                             300,000.00                           1 บ.บริบูรณ์กิจ 1998 จ ำกดั รำคำท่ีเสนอ  786,000.00บำท

10 โตะ๊เกำ้ห้องประชุมสมัมนำ 200,000.00                             200,000.00                           รำคำท่ีเสนอ  786,000.00บำท

11 โตะ๊อเนกประสงค์ 10,000.00                               10,000.00                             2.บ.พี แอนด ์พี ไฮทส์ปีด โซลูชัน่ จก.

12 ชุดโตะ๊หมูบู่ชำ 8,500.00                                 8,500.00                               รำคำท่ีเสนอ  845,000.00 บำท

13 ตูเ้อกสำรบำนเล่ือน 15,000.00                               15,000.00                             

14 ตูเ้หล็ก 4 ล้ินชกั 15,800.00                               15,800.00                             

15 ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอรม์ 12,900.00                               12,900.00                             

16 เคร่ืองโทรศพัท์ 3,600.00                                 3,600.00                               

17 เคร่ืองปรับอำกำศแบบเยกส่วน 235,000.00                             235,000.00                           

18 ตูเ้ซฟ น ้ำหนกั 100 กิโลกรัม 13,000.00                               13,000.00                             

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

883,800.00                             883,800.00                           

20 พดัลม 18 น้ิว 12,000.00                               เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ รำคำต ่ำสุด

รำคำท่ีตกลงซ้ือ 12,000.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 12,000.00 บำท

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

21 เคร่ืองมลัติมิเดีย โปรเจคเตอร์ 42,500.00                               42,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ รำคำต ่ำสุด

22 จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ 32,000.00                               32,000.00 เฉพำะเจำะจง รำคำท่ีตกลงซ้ือ 12,000.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 12,000.00 บำท

23 เคร่ืองเสียง 90,000.00                               89,987.00 เฉพำะเจำะจง

164,500.00                             164,487.00

24 โทรทศัน์สี แอล อี ดี 23,200.00                               23,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ รำคำต ่ำสุด

รำคำท่ีตกลงซ้ือ 12,000.00 บำท รำคำท่ีตกลงซ้ือ 12,000.00 บำท

ค่ำปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำรและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ

25 ปรับปรุงอำคำรส ำนกังำนศึกษำจงัหวดั 917,900.00                             917,900.00                           e-bidding จ ำนวน 7 รำย หจก.คนรักงำนคอนสตร๊ัคชัน่ รำคำต ่ำสุด

1.หจก.คนรักงำนคอนสตร๊ัคชัน่ รำคำท่ีตกลงจำ้ง 689,000.00บำท

รำคำท่ีเสนอ  689,000 บำท

2.หจก.ช.ธนำวิศร์

รำคำท่ีเสนอ  766,600 บำท

3.หจก.บญัำวิศวกรรม

รำคำท่ีเสนอ  767,000 บำท

4.หจก.ทวีบุญ คอนสตร๊ัคชัน่

รำคำท่ีเสนอ  788,600 บำท

5.หจก.ธ.ณภทัร



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

รำคำท่ีเสนอ  800,000 บำท

6. หจก.จรูญศรีพำนิช

รำคำท่ีเสนอ  825,000 บำท

7. หจก.ทรัพยธ์นำกรณ์

รำคำท่ีเสนอ  906,057.86 บำท

ค่ำปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน จ ำนวน 2 รำยกำร

26 ปรับปรุงเสำธงและภูมิทศัน์ 480,000.00                             480,000.00                           e-bidding 1.หจก.ทวีบุญ คอนสตร๊ัคชัน่ หจก.ทวีบุญ คอนสตร๊ัคชัน่ รำคำต ่ำสุด

รำคำท่ีเสนอ  489,500.00บำท รำคำท่ีตกลงจำ้ง 489,500.00.00บำท

2.หจก.ช.ธนำวิศร์

รำคำท่ีเสนอ  529,000.00บำท

ค่ำก่อสร้ำงอ่ืนๆ จ ำนวน 5 รำย

27 ก่อสร้ำงร้ัวมำตรฐำนแบบโปร่ง 400,400.00                             400,400.00                           e-bidding 1.หจก.พลอย กำรโยธำ บ.ไทยเมเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง รำคำต ่ำสุด

28 ก่อสร้ำงป้ำยส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั 480,000.00                             480,000.00                           รำคำท่ีเสนอ  1,210,000บำท รำคำท่ีเสนอ  1,197,226.88บำท

29 ก่อสร้ำงส้วมขนำด 6 ห้อง 550,000.00                             550,000.00                           2.บ.ไทยเมเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง

รำคำท่ีเสนอ  1,197,226.88บำท

3. บ .ทีพีริชแอนดโ์ปรเกรส จก.

รำคำท่ีเสนอ  1,351,956.38บำท

4. หจก.ธ.ธีรำกำรโยธำ

รำคำท่ีเสนอ  1,255,000 บำท

5.หจก.พลอยกำรโยธำ
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562
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วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

รำคำท่ีเสนอ  1,210,000 บำท

1,430,400.00                          1,430,400.00



แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สญัญำเลขท่ี 1/2562

ลงวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2561

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

สญัญำเลขท่ี 2/2562

ลงวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

ใบสั่งซ้ือท่ี 6/2562

ลงวนัท่ี 24 มกรำคม 2562

ใบสั่งซ้ือท่ี 5/2562

ลงวนัท่ี 24 มกรำคม 2562

ใบสั่งซ้ือท่ี 6/2562

ลงวนัท่ี 24 มกรำคม 2562

สญัญำจำ้งเลขท่ี 1/2562

ลงวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2562



แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

สญัญำจำ้งเลขท่ี 2/2562

ลงวนัท่ี 8 มีนำคม 2562

สญัญำจำ้งเลขท่ี 3/2562

ลงวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2562



แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                








