
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป
1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา 1,540,000 1,509,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,500,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ เสนอราคาต่ําสุด/

ม.1 ต.ท่านางแนว - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.พรหมธนวัฒน์ 1,508,700 บาท 1,500,000.00                 ต่อรองราคา
หมายเลข 2233 อ.แวงน้อย จ.ขอนก่น 3 หจก.สุรพลเจริญกิจ 1,509,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 บจก.ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (2007) 1,509,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,509,000 บาท

2 ก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,376,000 1,277,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,275,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง
สายบ้านนานิคม ม.3 ต.โนนศิลา - 2 หจก.พี.ธนานนท์ กรุ๊ป 1,277,000 บาท 1,275,000.00                 
บ้านโนนแดงใหญ่ ม.1 ต.โนนแดง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,277,000 บาท
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 4 หจก.หินันท์ชัย 1,277,000 บาท

5 หจก.พรหมธนวัฒน์ 1,277,000 บาท
6 บจก.ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (2007) 1,277,000 บาท

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 566,000 515,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 513,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 - 2 หจก.พรหมธนวัฒน์ 565,700 บาท 513,000.00                   
บ้านโนนชาด ม.5 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ 3 บจก.ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (2007) 566,000 บาท
จ.ขอนแก่น

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน 1,098,000 1,093,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,090,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง
ม.9 - บ้านหนองหัวช้าง ม.16 ต.หนองแปน 2 หจก.สุรพลเจริญกิจ 1,093,000 บาท 1,090,000.00                 
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,093,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบ 



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 1,100,000 บาท
5 หจก.ชินพรวิศวกรรม 1,100,000 บาท

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 537,000 495,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) เสนอราคาต่ําสุด/
สายบ้านหนองแปน ม.4 ต.หนองแวงโสกพระ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 494,500 บาท 493,000.00                   ต่อรองราคา
อ.พล จ.ขอนแก่น - เขตอําเภอประทาย 3 หจก.พี.ธนานนท์กรุ๊ป 495,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
จ.นครราชสีมา ครบถ้วนตามประกาศ

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 775,000 712,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบี คอนส์ 710,000 บาท หจก.เคโอบี คอนส์
สายบ้านเหล่านกชุม ม.4 ต.สําโรง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 711,000 บาท 710,000.00                   
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่นศิริธรรม 712,000 บาท

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 634,000 630,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบี คอนส์ 628,000 บาท หจก.เคโอบี คอนส์
สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 629,000 บาท 628,000.00                   
บ้านโนนสว่าง ม.6 ต.ดอนดั่ง 3 หจก.ขอนแก่นศิริธรรม 634,000 บาท
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

8 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ 1,653,200 1,698,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,694,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ต่อรองราคา
สายบ้านโนนสวรรค์ ม.10 ต.เมืองเก่าพัฒนา - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,697,500 บาท 1,653,200.00                 ลดลงจากราคาที่เสนอ
บ้านโพธิ์ ม.3 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า 3 หจก.พี.ธนานนท์กรุ๊ป 1,698,000 บาท จํานวน 40,800.- บาท
จ.ขอนแก่น

9 ซื้อหินคลุกเกรด A 940,821 940,821 สอบราคา

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง (เคพซีล) 7,263,000 7,313,000 e-auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 7,190,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา

** ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา *



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น - วัดทุ่งเศรษฐี - (จ้าง) 2 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 7,303,000 บาท 7,190,000.00                 
บ้านหนองไฮ ม.8 ต.พระลับ อ.เมือง 3 หจก.โคราชพัฒนะ 7,303,000 บาท
จ.ขอนแก่น 4 หจก.มะค่าพัฒนาการ 7,303,000 บาท

5 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 7,303,000 บาท
6 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 7,303,000 บาท
7 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 7,303,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
8 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 7,303,000 บาท ต่อรองราคา
9 หจก.อึ้งแซเฮง 7,200,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
10 หจก.อรรถวัฒน์ 7,303,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
11 บจก.รวมสินทวี 7,303,000 บาท
12 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 7,303,000 บาท
13 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 7,303,000 บาท
14 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 7,303,000 บาท
15 หจก.สิริภูมิการโยธา 7,303,000 บาท
16 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 7,303,000 บาท
17 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 7,303,000 บาท
18 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 7,303,000 บาท
19 หจก.ทวีสิน (1985) 7,303,000 บาท
20 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 7,303,000 บาท
21 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 7,300,000 บาท
22 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 7,303,000 บาท
23 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 7,303,000 บาท
24 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 7,303,000 บาท
25 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท 7,303,000 บาท



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

26 บจก.อําพนวิศวกรรม 7,290,000 บาท
27 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 7,303,000 บาท
28 หจก.คิงส์วินส์ท๊อป 7,303,000 บาท
29 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 7,303,000 บาท
30 หจก.พี.ที.ที. 7,303,000 บาท
31 หจก.พัณกมล ก่อสร้าง 7,303,000 บาท
32 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 7,303,000 บาท
33 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 7,303,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
34 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 7,303,000 บาท ต่อรองราคา
35 หจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ 7,303,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 400,000 399,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 397,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์

บดอัดแน่น สายบ้านตลาดน้อย ม.7 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 398,500 บาท 397,000.00                   
ต.โนนสะอาด - บ้านป่าไม้งาม ม.8 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 399,000 บาท
ต.โนนทอง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2233 อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

12 ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกกลาง ม.14 478,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 481,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หมายเหตุ : ต่อรองราคา
ต.วังชัย - บ้านโสกแสง ม.4 ต.หนองกุง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 482,200 บาท 478,000.00                   ลดลงจากราคาที่เสนอ 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 483,000 บาท จํานวน 2,000.-บาท

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 473,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 471,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985)
สายบ้านหนองแวงแอก ม.4 ต.โนนข่า - 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 472,200 บาท 471,000.00                   
บ้านหันน้อย ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ 



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อ.พล จ.ขอนแก่น

14 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 280,000 280,000 ตกลงราคา นายศุภชัย มิตรเจริญพันธ์ 280,000 บาท นายศุภชัย มิตรเจริญพันธ์
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงฯ 280,000.00                   

15 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค 278,000 278,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 276,000 บาท หจก.แม่บุญ
บ้านโสกไผ่ ม.6 ต.ใหม่นาเพียง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 277,000 บาท 276,000.00                   
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด 498,000 488,000 ตกลงราคา หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 488,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) เสนอราคาต่ําสุด/
ม.2 ต.บ้านแฮด - บ้านดง 488,000.00                   ต่อรองราคา
ม.6 ต.โคกสําราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 488,000 ตกลงราคา หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 488,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001)

บ้านโนนพันชาติ ม.10 ต.โคกสําราญ 488,000.00                   
อ.บ้านแฮด -บ้านหนองไห ตงหนองแปน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุมหิน 455,000 421,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 419,500 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
ม.10 ต.หนองกุง - บ้านหนองหว้า ม.10 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 420,300 บาท 419,500.00                   
ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 499,900 464,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 462,200 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์
สายบ้านโนนเขวา ม.1 ต.ท่านางแนว - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 463,000 บาท 462,200.00                   



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ทางลาดยางโยธาธิการ เชื่อมทางหลวง 3 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 464,000 บาท
หมายเลข 2065 อ.แวงน้แย จ.ขอนแก่น

20 จ้างปฎิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก 105,592 105,592 ตกลงราคา นายปิติพงษ์ วิริยปิยะ 105,592 บาท นายปิติพงษ์ วิริยปิยะ
อบจ.ขอนแก่น 105,592.00                   

21 จ้างปฎิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก 105,592 105,592 ตกลงราคา น.ส.วนิดา ปะติเก 105,592 บาท น.ส.วนิดา ปะติเก
อบจ.ขอนแก่น 105,592.00                   

22 จ้างรวบรวมข้อมูลและติดตามประเมิน 105,592 105,592 ตกลงราคา นายกกฤษฎา โพธิ์ไทย 105,592 บาท นายกกฤษฎา โพธิ์ไทย
ผลงานจัดระบบรักษาความปลอดภัย 105,592.00                   

23 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 492,585 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนบิวด์ 492,585 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนบิวด์ เสนอราคาต่ําสุด/
และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,128 บาท 492,585.00                   ต่อรองราคา
ขอนแก่น 3 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 494,610 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด 499,800 473,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 471,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์

ม.2 ต.โคกสง่า อ.พล - บ้านโนนขี้เหล็ก 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 471,800 บาท 471,000.00                   
 ม.11 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังชัย 462,000 467,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 465,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หมายเหตุ : ต่อรองราคา
ม.6 ต.วังชัย - บ้านนายม ม.2 ต.หนองกุง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 466,200 บาท 462,000.00                   ลดลงจกราคาที่เสนอ
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น จํานวน 3,000.- บาท

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังศักดา 473,000 402,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเม้น 400,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเม้น



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ม.13 - บ้านน้อยพัฒนา ม.9 ต.นาหนองทุ่ม 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 401,500 บาท 400,000.00                   
อ.ชุมแพ - ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 3 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 402,000 บาท

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคุ้มกกโก 498,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 491,500 บาท หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น
ม.10 ต.ชนบท อ.ชนบท - บ้านดูใหญ่ 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,800 บาท 491,500.00                   
ม.4 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 494,000 บาท

28 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จํานวน 4 รายการ 497,500 497,500 ตกลงราคา บจก.โรงงานสยามบอล์สปอร์ต 497,500 บาท บจก.โรงงานสยามบอล์สปอร์ต

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม 499,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 487,500 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์
ม.1 , ม.9 ต.คอนฉิม - ทางหลวงชนบท 2 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 489,000 บาท 487,500.00                   
หมายเลข ขก 1021 อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว 498,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด/
ม.9,19 ต.สาวะถี - บ้านหนองปอ ม.2,9 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 478,200 บาท 477,000.00                   ต่อรองราคา
ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคํามืดเหนือ 458,000 463,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 461,500 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หมายเหตุ : ต่อรองราคา
ม.12 ต.น้ําพอง - บ้านคําบง ม.8 ต.สะอาด 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 462,000 บาท 458,000.00                   ลดลงจกราคาที่เสนอ 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น จํานวน 3,500.- บาท


