
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
1 โครงการจ้างเหมาอาจารย์ผู้บรรยายพร้อมเอกสาร 3,408,500 3,387,000 e-auction 1 บจก.สร้างสรรค์การศึกษา 3,018,000 บาท บจก.สร้างสรรค์การศึกษา เสนอราคาต่ําสุด/ 117/2559

ประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนานักเรียน 2 บจก.เติมเติมความรู้ 3,020,000 บาท 3,018,000.00              ต่อรองราคา 10-ก.พ.-59

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของ อบจ.ขอนแก่น และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2558 ครบถ้วนตามประกาศ

(หลักสูตร OAT /PAT)

2 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬา 1,403,000 1,403,000 สอบราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,400,000 3,387,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรพย์สหกิจ 3,374,000 บาท หจก.ทวีทรพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

หรือคอนกรีตอัดแรง ข้ามลําห้วยบอง ช่วงบ้านโพนเพ็ก 2 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 3,381,000 บาท 3,374,000.00              

หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,381,000 บาท

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8,094,000 7,278,000 e-auction 1 หจก.สากลไพศาล 7,255,000 บาท หจก.สากลไพศาล 185/2559

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง 2 หจก.วัฒนสุวรรณ 7,268,000 บาท 7,255,000.00              25-ก.พ.-59

จ.ขอนแก่น 3 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 7,268,000 บาท

4 หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม 7,268,000 บาท

5 หจก.ไทยอารีย์น้ําพองก่อสร้าง 7,268,000 บาท

6 หจก.มนัสมีวิศวกรรม 7,268,000 บาท

7 หจก.เจริญนัตน์วิศวกรรม 7,268,000 บาท

** ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ตจะเข้าดําเนินการเอง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

8 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 7,268,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

9 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 7,268,000 บาท ต่อรองราคา

10 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 7,268,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

11 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม 7,268,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

12 หจก.ซี.พี.เค.คอนสตรัคชั่น(2007) 7,268,000 บาท

13 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 7,268,000 บาท

14 หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต 7,268,000 บาท

5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระยืน 8,094,000 7,278,000 e-auction 1 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 7,258,000 บาท หจก.ขจรศักดิ์การโยธา ยังไม่ทําสัญญา

วิทยาคาร อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2 หจก.วัฒนสุวรรณ 7,268,000 บาท 7,258,000.00              

3 หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม 7,268,000 บาท

4 หจก.มนัสมีวิศวกรรม 7,268,000 บาท

5 หจก.เจริญรัตน์วิศวกรรม 7,268,000 บาท

6 หจก.เกษมวัฒน์ก่อสร้าง 7,268,000 บาท

7 หจก.คูณสุวรรณก่อสร้าง 7,268,000 บาท

8 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 7,268,000 บาท

9 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต 7,268,000 บาท

10 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 7,268,000 บาท

11 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 7,268,000 บาท

12 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม 7,268,000 บาท

13 หจก.ปริญญากรณ์ 7,268,000 บาท

14 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 7,268,000 บาท

15 หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต 7,268,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน 8,094,000 7,278,000 e-auction 1 หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม 7,257,999 บาท หจก.ขอนแก่นชาญกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ 199/2559

โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 7,268,000 บาท วิศวกรรม ต่อรองราคา 29- ก.พ.-59

3 หจก.เจริญรัตน์วิศวกรรม 7,268,000 บาท 7,257,999.00              และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 7,268,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.ซี.พี.เค.คอนสตรัคชั่น(2007) 7,268,000 บาท

6 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต 7,268,000 บาท

7 หจก.ปริญญากรณ์ 7,268,000 บาท

8 หจก.วัฒนสุวรรณ 7,268,000 บาท

9 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 7,268,000 บาท

10 หจก.อุดร ต.วิศวกรรม 7,268,000 บาท

11 หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต 7,268,000 บาท

12 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 7,268,000 บาท

7 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 10,444,000 10,104,000 e-auction 1 หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม 10,063,999 บาท หจก.ขอนแก่นชาญกิจ 191/2559

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อบจ.ขอนแก่น 2 หจก.ปริญญากรณ์ 10,084,000 บาท วิศวกรรม 26-ก.พ.-59

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 10,084,000 บาท 10,063,999.00             

4 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต 10,084,000 บาท

5 หจก.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต 10,084,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

8 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 8,111,000 8,140,000 e-auction 1 หจก.สากลไพศาล 8,118,000 บาท หจก.สากลไพศาล เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อบจ.ขอนแก่น 2 หบจก.สามบี แอนด์ ซี 8,130,000 บาท 8,118,000.00              ต่อรองราคา

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่นยนต์ไพศาล 8,130,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม 8,130,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.ไทยอารีย์น้ําพองก่อสร้าง 8,130,000 บาท

6 หจก.เจริญรัตน์วิศวกรรม 8,130,000 บาท

7 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 8,130,000 บาท

8 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต 8,130,000 บาท

9 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 8,130,000 บาท

10 หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต 8,130,000 บาท

9 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน 8,094,000 7,278,000 e-auction 1 หจก.ไทยอารีย์น้ําพองก่อสร้าง 7,258,000 บาท หจก.ไทยอารีย์น้ําพองก่อสร้าง 203/2559

พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อบจ.ขอนแก่น 2 หบจก.สามบี แอนด์ ซี 7,268,000 บาท 7,258,000.00              1-มี.ค.-59

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.วัฒนสุวรรณ 7,268,000 บาท

4 หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม 7,268,000 บาท

5 หจก.เจริญรัตน์วิศวกรรม 7,268,000 บาท

6 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 7,268,000 บาท

7 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต 7,268,000 บาท

8 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 7,268,000 บาท

9 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 7,268,000 บาท

10 หจก.ปริญญากรณ์ 7,268,000 บาท

11 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 7,268,000 บาท

12 หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต 7,268,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

10 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 10,444,000 10,104,000 e-auction 1 หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต 10,700,000 บาท หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อบจ.ขอนแก่น 2 บจก.สามบี แอนด์ ซี 10,084,000 บาท 10,700,000.00             ต่อรองราคา

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 10,084,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม 10,084,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 10,084,000 บาท

6 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต 10,084,000 บาท

7 หจก.ปริญญากรณ์ 10,084,000 บาท

11 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 8,111,000 8,140,000 e-auction 1 หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต 10,070,000 บาท หจก.ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง 2 หจก.ปริญญากรณ์ 10,084,000 บาท 10,070,000.00             

จ.ขอนแก่น 3 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 10,084,000 บาท

4 บจก.สามบี แอนด์ ซี 10,084,000 บาท

5 หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม 10,084,000 บาท

6 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต 10,084,000 บาท

7 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 10,084,000 บาท

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 474,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 472,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น 156/2559

สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตําบลโนนสมบูรณ์ - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 473,200 บาท 472,000.00                17-ก.พ.-59

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 474,000 บาท

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 300,000 280,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 278,500 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 114/2559

สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 10 ตําบลแดงใหญ่ - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 279,000 บาท 278,000.00                 10-ก.พ.-59

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 279,800 บาท

จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 470,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ 150/2559

สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตําบลนาคํา - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,800 บาท 470,000.00                 ต่อรองราคา 16-ก.พ.-59

ตําบลบ้านดง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 471,800 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 400,000 398,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โครตภูธรก่อสร้าง 396,500 บาท หจก.ช.โครตภูธรก่อสร้าง 108/2559

บ้านโนนสํานัก หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 397,000 บาท 396,500.00                 8-ก.พ.-59

ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 398,000 บาท

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 484,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น(2000) 476,000 บาท หจก.อาคันตุกะ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตําบลชุมแพ  2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 477,200 บาท คอนสตรัคชั่น(2000)

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - เขตอําเภอคอนสาร 3 หจก.ผาเกิ้ง การก่อสร้าง 478,000 บาท 476,000.00                 

จังหวัดชัยภูมิ

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 171/2559

สายบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 470,700 บาท 470,000.00                 19-ก.พ.-59

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 471,800 บาท

หมายเลข 2246

                                                                        

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  497,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 489,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา - บ้านโนน 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 490,000 บาท 489,000.00                 

หมู่ที่ 1,2 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง 3 หจก.นิวส์หลักสอง(1999) 490,700 บาท

จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) เสนอราคาต่ําสุด/ 166/2559

สายบ้านดสกนกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลโสกนกเต็น 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 471,000 บาท 470,000.00                 ต่อรองราคา 19-ก.พ.-59

อําเภอพล - ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 472,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 492,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 492,800 บาท 492,000.00                 

ตําบลบ้านโนน - ถนนสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 3 หจก.นิวส์หลักสอง(1999) 494,000 บาท

ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง - บ้านกระนวน หมู่ที่ 2

ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสง่า - บ้านหนองโจด 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 471,200 บาท 470,000.00                

หมู่ที่ 5ตําบลลอมคอม อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง(1999) 472,000 บาท

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชุมชนโคกสูง 493,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น(200 486,000 บาท หจก.อาคันตุกะ 159/2559

เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - เขตตําบลหนองไผ่ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 487,500 บาท คอนสตรัคชั่น(2000) 18-ก.พ.-59

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้ง การก่อสร้าง 487,800 บาท 486,000.00                 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง 498,000 489,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 487,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 125/2559

หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสําราญ - ตําบลบ้านแฮด 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 488,000 บาท 487,000.00                 12-ก.พ.-59

อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 489,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนานิคม 497,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 491,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ 132/2559

หมู่ที่ 3 ตําบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 491,800 บาท 491,000.00                 ต่อรองราคา 15-ก.พ.-59

ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงแดง 350,000 346,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 344,500 บาท หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 200/2559

หมู่ที่ 4 ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 345,000 บาท 344,500.00                 29-ก.พ.-59

เชื่อมถนนสายบ้านหนองหวาย - บ้านหนองโน 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันตื 346,000 บาท

26 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี 498,000 466,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 464,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 116/2559

หมู่ที่ 6,7,8 ตําบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท 2 หจก.ส.พัมนวิศวการโยธา 465,000 บาท 464,000.00                 10-ก.พ.-59

(สาย บ.ทุ่ม - บ.สําราญ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 465,800 บาท

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนอง 499,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรืองขอนแก่น 491,000 บาท หจก.อ.รุ่งเรืองขอนแก่น 144/2559

ยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตําบลวังแสง – เขตตําบลห้วยแก 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 491,800 บาท 491,000.00                 15-ก.พ.-59

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

28 โครงการปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสารจอด 180,000 178,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 176,500 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 106/2559

หมู่ที่ 2 ตําบลซํายาง - ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 177,000 บาท 176,500.00                 8-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000 178,000 บาท

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแดงใหญ่ 323,000 302,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 300,500 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 131/2559

หมู่ที่ 1,2 ตําบลแดงใหญ่ - ถนนโคลัมโบ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 301,000 บาท 300,500.00                15-ก.พ.-59

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 301,800 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง 498,000 466,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 464,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด/ 115/2559

หมู่ที่ 10,18 ตําบลสาวะถี - บ้านวังตอ หมู่ที่ 10,14 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 465,000 บาท 464000 ต่อรองราคา 10-ก.พ.-59

ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 465,800 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยหินลาด 479,000 468,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 466,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 4 ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 466,800 บาท 466,000.00                

จังหวัดขอนแก่น – ถนนมิตรภาพ (2) 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 468,000 บาท

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม 498,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 469,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 167/2559

หมู่ที่ 9 ตําบลนาคํา - ตําบลศรีสุขสําราญ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,000 บาท 469,000.00                19-ก.พ.-59

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 471,000 บาท

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านสว่างวารี 483,000 476,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น (2000) 474,000 บาท หจก.อาคันตุกะ 146/2559

หมู่ที่ 10 ตําบลชุมแพ - ชุมชนสว่างวารี หมู่ที่ 1 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 475,000 บาท คอนสตรัคชั่น (2000) 15-ก.พ.-59

เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 475,700 บาท 474,000.00                 

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโสกส้มกบ 300,000 289,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 288,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 110/2559

หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลหนองแดง 2 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น (2000) 289,000 บาท 288,000.00                 8-ก.พ.-59

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 289,800 บาท

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี 498,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 469,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 164/2559

หมู่ที่ 2 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ - ตําบลดงเมืองแอม 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 469,600 บาท 469,000.00                 19-ก.พ.-59

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,800 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาจาน 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ 112/2559

หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 495,800 บาท 495,000.00                 ต่อรองราคา 10-ก.พ.-59

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,800 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 499,600 499,600 ตกลงราคา 1 หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนด์บิวด์ 497,777 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนด์บิวด์ 100/2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 17/4 2 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 498,299 บาท 497,777.00                 3-ก.พ.-59

รหัสพัสดุ อก 090-47-0012 และบ้านพักเลขที่ 17/5

รหัสพัสดุ อก 090-47-0013

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนหัวช้าง 499,000 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 470,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น 179/2559

หมู่ที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 471,500 บาท 470,000.00                 23-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น – ตําบลกุดหมากไฟ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 471,800 บาท

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเขวา หมู่ที่ 9 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 121/2559

ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 496,400 บาท 495,000.00                 12-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านวังน้ําทิพย์ 231,000 218,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 216,800 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 10 ตําบลโนนสมบูรณ์ - ตําบลนางิ้ว 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 217,500 บาท 216,800.00                 

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 218,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังชัย 446,000 423,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 421,500 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 16 ตําบลวังชัย - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 422,000 บาท 421,500.00                 ต่อรองราคา

ตําบลท่ากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 422,600 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่าง 498,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 469,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 174/2559

หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์ - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 469,500 บาท 469,000.00                 19-ก.พ.-59

ตําบลป่าหวายนั่ง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 471,000 บาท

43 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 200,000 227,000 ตกลงราคา 1 หจก.เกียรติเมืองพล 195,000 บาท หจก.เกียรติเมืองพล 154/2559

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ธัญญาศิริก่อสร้าง 199,000 บาท 195,000.00                 17-ก.พ.-59

3 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 200,000 บาท

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง 499,000 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 470,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น 143/2559

หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์ - ตําบลนางิ้ว 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,800 บาท 470,000.00                 15-ก.พ.-59

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 472,000 บาท

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 163/2559

สายจากทางหลวงชนบทสายตําแย-โนนกอก 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 470,600 บาท 470,000.00                 18-ก.พ.-59

ตําบลหนองแวงโสกพระ - บ้านทับบา หมู่ที่ 3 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 471,800 บาท

ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง 498,000 466,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 464,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด/ 149/2559

หมู่ที่ 11,16,22 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 464,800 บาท 464,000.00                 ต่อรองราคา 16-ก.พ.-59

บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 4,5,9 ตําบลป่าหวายนั่ง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 466,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

47 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 460,000 440,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัมนวิสวการโยธา 438,500 บาท หจก.ส.พัมนวิสวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 349,000 บาท 438,500.00                 

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 440,000 บาท

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่าน้อย 497,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 491,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 189/2559

หมู่ที่ 3 ตําบลเปือยใหญ่ - ทางหลวงสายโนนแดงใหญ่ - 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 491,800 บาท 491,000.00                 26-ก.พ.-59

เปือยใหญ่ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายชุมชน 490,000 452,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น (200 450,000 บาท หจก.อาคันตุกะ 134/2559

หนองผือพัฒนา เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านเทพนคร 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 451,200 บาท คอนสตรัคชั่น (2000) 15-ก.พ.-59

หมู่ที่ 11 ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 452,000 บาท 450,000.00                 

50 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยไร่ตอนล่าง 355,000 341,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 339,500 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ 133/2559

บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดู่ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 340,000 บาท 339,500.00                 15-ก.พ.-59

อําเภอหนองสองห้อง - ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 341,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบูรณะ 375,000 353,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 351,500 บาท หจก.ทวีสิน(1985) เสนอราคาต่ําสุด/ 176/2559

หมู่ที่ 8 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 352,000 บาท 351,500.00                 ต่อรองราคา 19-ก.พ.-59

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2246 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 353,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรืองขอนแก่น 493,000 บาท หจก.อ.รุ่งเรืองขอนแก่น 184/2559

สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตําบลโนนพะยอม - 2 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 493,500 บาท 493,000.00                 24-ก.พ.-59

บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตําบลชนบท อําเภอชนบท 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

53 โครงการเจาะบ่อบาดาล ในเขตอําเภอซําสูง 492,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 479,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น ยังไม่ทําสัญญา

จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท 479,000.00                 

3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 480,500 บาท

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่าง 498,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 469,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 175/2559

หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์ - ตําบลบ้านค้อ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 469,500 บาท 469,000.00                 19-ก.พ.-59

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 471,000 บาท

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรอบหนองสิม 498,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 491,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง – 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 491,800 บาท 491,000.00                 

ถนนสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตําบลหนองตูม 2 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 492,500 บาท

อําเภอเมือง – บ้านกระนวน หมู่ที่ 

ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

56 โรงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเจริญ 437,000 415,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 413,500 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น เสนอราคาต่ําสุด/ 142/2559

หมู่ที่ 4 ตําบลโนนสมบูรณ์ เชื่อมถนนลาดยาง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 414,000 บาท 413,500.00                 ต่อรองราคา 15-ก.พ.-59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 414,800 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 499,400 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 479,500 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 158/2559

สายบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ตําบลแวงน้อย - 2 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 480,000 บาท 479,500.00                 18-ก.พ.-59

ทางหลวงแผ่นดินสาย 2065 อําเภอแวงน้อย 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 481,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า 460,000 401,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 399,500 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 10 ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 400,400 บาท 399,500.00                 

จังหวัดขอนแก่น – ถนนสายน้ําพอง พระธาตุขามแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 401,000 บาท

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 489,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 119/2559

สายบ้านหนองน้ําขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านหัน - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 486,000 บาท 485,000.00                 11-ก.พ.-59

ทางหลวงสาย ขก 2102 อําเภอโนนศิลา 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 487,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังชัย 461,000 438,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 436,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 1,2,16 ตําบลวังชัย – เขตตําบลม่วงหวาน 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 436,500 บาท 436,000.00                

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 437,500 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) เสนอราคาต่ําสุด/ 194/2559

สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตําบลโจดหนองแก - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 470,500 บาท 470,000.00                 ต่อรองราคา 26-ก.พ.-59

บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล 3 หจกงพงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 472,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

 จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

62 โครงการขุดลอกลําห้วยหมานิล ช่วงบ้านวังหว้า – 400,000 399,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 397,000 บาท หจก.แม่บุญ 109/2559

โนนสะอาด– กุดหมากเห็บ ตําบลโนนสะอาด 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 398,000 บาท 397,000.00                 8-ก.พ.-59

 อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 399,000 บาท

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนเขียง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 492,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 4 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น – 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 492,500 บาท 492000

บ้านนาไร่เดียว ตําบลชมชื่น อําเภอชมชื่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,500 บาท

จังหวัดมหาสารคาม

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 481,000 475,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น (2000) 473,000 บาท หจก.อาคันตุกะ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 8  ตําบลชุมแพ - 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 474,500 บาท  คอนสตรัคชั่น (2000)

เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 475,000 บาท 473,000.00                 

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง 218,000 208,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 207,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 207,500 บาท 207,000.00                 

จังหวัดขอนแก่น – ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 208,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองแต้ 498,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 469,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ 151/2559

หมู่ที่ 5,6 ตําบลบ้านดง - ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 470,000 บาท 469,000.00                 ต่อรองราคา 16-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,800 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 467,000 440,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 438,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 169/2559

สายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองมะเขือ - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 438,800 บาท 438,000.00                 19-ก.พ.-59

บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตําบลโนนข่า อําเภอพล 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 440,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

68 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 202,000 157,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 155,500 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 170/2559

ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 156,000 บาท 155,500.00                 19-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น – บ้านตาดโตน อําเภอโนนสะอาด 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 156,800 บาท

จังหวัดอุดรธานี

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขุมดิน 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 148/2559

หมู่ที่ 4 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 495,800 บาท 495,000.00                 16-ก.พ.-59

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 497,000 บาท

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองบัว 482,000 476,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น(2000 474,000 บาท หจก.อาคันตุกะ ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 5 ตําบลชุมแพ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 474,800 บาท คอนสตรัคชั่น (2000)

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 476,000 บาท 474,000.00                 



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด 498,000 489,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 487,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001 เสนอราคาต่ําสุด/ 124/2559

หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 487,500 บาท 487,000.00                 ต่อรองราคา 12-ก.พ.-59

ตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 487,800 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

72 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหญ้าเครือ 498,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 490,000 บาท หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 141/2559

หมู่ที่ 6 ตําบลกุดเพียขอม – บ้านแท่น หมู่ที่ 1 2 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 490,800 บาท 490,000.00                 15-ก.พ.-59

ตําบลบ้านแท่น อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,000 บาท

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาจาน 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 102/2559

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก 2 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 496,200 บาท 495,000.00                 4-ก.พ.-59

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 497,000 บาท

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับบา 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 141/2559

หมู่ที่ 3 ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 470,500 บาท 470,000.00                 15-ก.พ.-59

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 472,000 บาท

75 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 445,000 429,900 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 427,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 105/2559

ตําบลภูห่าน - ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู 2 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 427,600 บาท 427,000.00                 4-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 429,000 บาท

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี 231,000 218,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 216,800 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 180/2559

หมู่ที่ 2 ตําบลนาคํา - ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน์ 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 217,500 บาท 216,800.00                 23/2/1959

 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 218,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 491,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ 188/2559

สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตําบลเปือยใหญ่ - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 486,500 บาท 485,000.00                 ต่อรองราคา 26-ก.พ.-59

บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตําบลหนองปลาหมอ 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 487,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

78 ซ่อมแซมเครื่องจักรกล สําหรับรถเกรดเดอร์ 398,000 398,000 ตกลงราคา ร้าน เจ เจ ซัพพลาย 398,000 บาท ร้าน เจ เจ ซัพพลาย 183/2559

รหัส 015-50-0007 398,000.00                 24-ก.พ.-59

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 499,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 479,500 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 160/2559

สายบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตําบลละหานนา 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 480,500 บาท 479,500.00                 18-ก.พ.-59

 อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น – หนองละหานนา 3 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 481,000 บาท

เชื่อมตําบลโนนสะอาด อําเภอแก้งสนามนาง 

จังหวัดนครราชสีมา 

80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 499,500 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 126/2559

ตําบลหนองแปน - ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,500 บาท 499,500.00                 12-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 497,000 บาท

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม 498,000 489,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 487,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 127/2559

หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 487,800 บาท 487,000.00                 12-ก.พ.-59

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 489,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านป่าเปือย 479,000 454,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 450,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น เสนอราคาต่ําสุด/ 140/2559

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 453,000 บาท 450,000.00                 ต่อรองราคา 15-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น – ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 453,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

จังหวัดอุดรธานี ครบถ้วนตามประกาศ

83 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 130,000 130,000 ตกลงราคา นายศุภชัย มิตรเจริญพันธ์ 130,000 บาท นายศุภชัย มิตรเจริญพันธ์ 153/2559

พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงฯ 130,000.00                 16-ก.พ.-59

84 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม 498,000 466,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 464,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 177/2559

 หมู่ที่ 1,2 ตําบลบ้านทุ่ม - ถนนเหล่านาดี 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 464,500 บาท 464,000.00                 19-ก.พ.-59

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 465,500 บาท

85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคุ้มน้อย 498,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 490,000 บาท หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 178/2559

หมู่ที่ 3 ตําบลชนบท – บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 491,200 บาท 490,000.00                 19-ก.พ.-59

ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,000 บาท

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองขาม 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 113/2559

หมู่ที่ 11 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอชนบท 2 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 496,000 บาท 495,000.00                 10/2/1959

 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,800 บาท

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ 498,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 490,000 บาท หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 128/2559

หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก – บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 2 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 491,000 บาท 490,000.00                 15-ก.พ.-59

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 492,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น (2000) 484,000 บาท หจก.อาคันตุกะ เสนอราคาต่ําสุด/ 137/2559

สายบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตําบลชุมแพ - เขตเทศบาล 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 485,200 บาท  คอนสตรัคชั่น (2000) ต่อรองราคา 15-ก.พ.-59

เมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 485,800 บาท 484,000.00                 และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

89 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านขุนด่าน 410,000 390,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 388,500 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 168/2559

หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 389,000 บาท 388,500.00                 19-ก.พ.-59

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 390,000 บาท

90 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางหลวงหมายเลข 4049 – 255,000 198,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 197,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 181/2559

บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตําบลเขาสวนกวาง 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 197,500 บาท 197,000.00                 23-ก.พ.-59

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 197,800 บาท

91 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลําห้วยไร่ตอนล่าง 355,000 341,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 339,500 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ 129/2559

บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 ตําบลดอนดู่ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 340,000 บาท 339,500.00                 15-ก.พ.-59

อําเภอหนองสองห้อง - ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 341,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

92 โครงการาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง 365,000 346,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 344,500 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 165/2559

 หมู่ที่ 5 ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์ - ตําบลม่วงหวาน 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 345,500 บาท 344,500.00                 19-ก.พ.-59

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 346,000 บาท

93 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคําบง 437,000 427,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 425,500 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 187/2559

หมู่ที่ 8,9 ตําบลสะอาด - บ้านคํามืดเหนือ หมู่ที่ 12 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 426,000 บาท 425,500.00                 26-ก.พ.-59

ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 426,800 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

94 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 487,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น (2000) 479,000 บาท หจก.อาคันตุกะ เสนอราคาต่ําสุด/ 123/2559

สายชุมชนไผ่กุดหิน  เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 479,600 บาท คอนสตรัคชั่น (2000) ต่อรองราคา 12-ก.พ.-59

บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,500 บาท 479,000.00                 และมีคุณสมบัติถูกต้อง

 จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 493,000 บาท หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 161/2559

สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 494,000 บาท 493,000.00                18-ก.พ.-59

เขตตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพระคือ 250,000 246,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 244,800 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 173/2559

หมู่ที่ 16 ตําบลพระลับ - เขตตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 245,500 บาท 244,800.00                 19-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 246,000 บาท

97 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยเสือเต้น 453,000 433,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 431,500 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ 135/2559

บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลดงเค็ง - ตําบลหนองสองห้อง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 432,200 บาท 431,500.00                 15-ก.พ.-59

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 433,000 บาท

98 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําภายในสถานี 379,600 379,600 ตกลงราคา 1 หจก.ทองเก้าดีไซน์ แอนด์บิวด์ 378,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์ 97/2559

ขนส่งผู้โดยสารอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 378,500 บาท แอนด์บิวด์ 1-ก.พ.-59

99 โครงารปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองไฮ 497,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,500 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 136/2559

หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ขก 2102 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 494,000 บาท 492,500.00                 15-ก.พ.-59

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 495,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

100 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนพันชาติ 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ 120/2559

หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,200 บาท 495,000.00                 ต่อรองราคา 12-ก.พ.-59

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยอึ่ง 498,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 490,000 บาท หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 145/2559

หมู่ที่ 4 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท – 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 491,200 บาท 490,000.00                 15-ก.พ.-59

เขตอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,800 บาท

102 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 499,600 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 478,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 162/2559

สายบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตําบลแวงน้อย - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 479,200 บาท 478,000.00                 18-ก.พ.-59

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที 5 ตําบลท่านางแนว 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 480,000 บาท

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

103 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 499,500 482,600 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 104/2559

ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 481,000 บาท 480,000.00                 4-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น (2000) 482,000 บาท

104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 196/2559

สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแวงโสกพระ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 470,800 บาท 470,000.00                 26-ก.พ.-59

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น – เขตติดต่ออําเภอประทาย 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 472,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

105 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสามหมอ 316,000 312,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 310,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชัน่ เสนอราคาต่ําสุด/ 201/2559

หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 310,800 บาท 310,000.00                 ต่อรองราคา 29-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น - บ้านสําราญ ตําบลศรีสําราญ 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 312,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วนตามประกาศ

106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 491,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 202/2559

สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 เทศบาลตําบลโนนศิลา - 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 486,000 บาท 485,000.00                 29-ก.พ.-59

บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา     3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 486,800 บาท

จังหวัดขอนแก่น

107 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง 379,000 294,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 292,500 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 7 ตําบลเขาสวนกวาง - บ้านคําสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 293,500 บาท 292,500.00                 

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 294,000 บาท

108 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 487,000 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น (2000) 478,000 บาท หจก.อาคันตุกะ ยังไม่ทําสัญญา

สายชุมชนพรานราษฎ์ เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 478,750 บาท  คอนสตรัคชั่น (2000)

บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท 478,000.00                 

จังหวัดขอนแก่น

109 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 468,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 466,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 ตําบลนาคํา - 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 466,500 บาท 466,000.00                 

ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 468,000 บาท

110 ซ่อมเครื่องจักรกล สําหรับรถขุดตีนตะขาบ 252,500 - ตกลงราคา ร้าน เจ เจ ซัพพลาย 282,500 บาท ร้าน เจ เจ ซัพพลาย 190/2559

จํานวน 30 รายการ 252,500.00                 26-ก.พ.-59



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,600 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ เสนอราคาต่ําสุด/ 194/2559

สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                   ต่อรองราคา 26-ก.พ.-59

ตําบลท่านางแนว - ทางหลวงแผ่นดิน สาย 2065  3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 491,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

112 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชุมชนกุดชุมแพ 483,000 476,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น (2000) 474,000 บาท หจก.อาคันตุกะ ยังไม่ทําสัญญา

เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านมาลา หมู่ที่ 3 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 474,800 บาท  คอนสตรัคชั่น (2000)

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 476,000 บาท 474,000.00                 

113 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง ใช้ในราชการ 499,710.60 - ตกลงราคา บจก.ศิลากรีนแลด์ คอนสตรัคชั่น 499,710.60 บาท บจก.ศิลากรีนแลด์ ซื้อ 13/2559

สํานักการช่าง อบจ.ขอนแก่น สําหรับโครงการ คอนสตรัคชั่น 5-ก.พ.-59

ซ่อมปะผิวจราจรลาดยาง(โครงการจัดทําเอง) 499,710.60

114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,400 247,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 245,500 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 195/2559

สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 ตําบลโนนข่า - บ้านโจดน้อย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 246,000 บาท 245,500.00                   26-ก.พ.-59

หมู่ที่ 3 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 246,800 บาท

115 เจาะบ่อบาดาล ในเขตอําเภอเขาสวนกวาง 492,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 479,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น ยังไม่ทําสัญญา

 จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 479,500 บาท 479,000.00                 

3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 481,000 บาท

116 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดง หมู่ที่ 2,3 498,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 469,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลบ้านดง – ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 470,500 บาท 469,000.00                 

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,800 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

117 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 164,000 127,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 126,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลเขาสวนกวาง - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 126,600 บาท 126,000.00                 ต่อรองราคา

ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 127,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

118 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง 498,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 491,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

สายอําเภอเชียงยืน - อําเภอกระนวน - หนองกุดดิ่ง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 492,000 บาท 491,000.00                 

บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,800 บาท

จังหวัดขอนแก่น

119 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคูคํา 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 492,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 2 ตําบลคูคํา - บ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตําบลบ้านโนน  2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,200 บาท 492,000.00                 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 493,800 บาท

120 โครงการเจาะบ่อบาดาล ในเขตอําเภออุบลรัตน์ 492,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 479,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น ยังไม่ทําสัญญา

จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท 479,000.00                 

3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 480,800 บาท

121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 197/2559

สายบ้านโนนฝ้าย หมู่ที่ 9 ตําบลโนนข่า อําเภอพล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 471,000 บาท 470,000.00                 26-ก.พ.-59

จังหวัดขอนแก่น - ถนนมิตรภาพ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 471,500 บาท

122 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านแห่ หมู่ที่ 1 484,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น (2000) 476,000 บาท หจก.อาคันตุกะ ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลชุมแพ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 476,500 บาท คอนสตรัคชั่น (2000)

 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 478,000 บาท 476,000.00                 



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

123 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านกุดกระหนวน  460,000 436,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 434,200 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 3 ตําบลนาคํา - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 435,000 บาท 434,200.00                 ต่อรองราคา

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 436,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 494,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตําบลโนนศิลา - 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 489,000 บาท 488,000.00                 

บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 2 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

125 โครงกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 198/2559

สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตําบลโสกนกเต็น - บ้านชาด 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 471,000 บาท 470,000.00                 26-ก.พ.-59

หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 471,500 บาท

126 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังชัย หมู่ที่ 6 482,000 459,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 457,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลวังชัย - บ้านท่าเม่า หมู่ที่ 6 ตําบลม่วงหวาน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 458,000 บาท 457,000.00                 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 459,000 บาท

127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 470,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 192/2559

สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตําบลโจดหนองแก - 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 470,800 บาท 470,000.00                 26-ก.พ.-59

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตําบลเก่างิ้ว อําเภอพล 3 หจกงพงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 472,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

128 ซื้อวัสดุฝึกปฎิบัติทําฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา 364,850 - ตกลงราคา บจกงพ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 364,850 บาท บจกงพ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข ซื้อ 14/2559

11-ก.พ.-59

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


