
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
1 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 560,000 535,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 533,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด/ 297/2559

ข้ามลําห้วยเสือเต้น บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 535,000 บาท 533,000.00                ต่อรองราคา 30-มิ.ย.-59
ตําบลดงเค็ง - ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง 3 ร้านพีเอสทีวัสดุก่อสร้าง 535,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

2 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 729,000 700,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 698,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ ยังไม่ทําสัญญา

ข้ามลําห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 700,000 บาท 698,000.00                
ตําบลดอนดั่ง - ตําบลหนองสองห้อง 3 ร้านพีเอสทีวัสดุก่อสร้าง 700,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

3 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 640,000 613,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 611,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ ยังไม่ทําสัญญา

ข้ามลําห้วยกระดิ่งตอนล่าง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 613,000 บาท 611,000.00                
ตําบลดอนดั่ง - ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง 3 ร้านพี เอส ที วัสดุก่อสร้าง 613,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) 1,000,000 999,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 996,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตําบลป่ามะนาว 2 บจก.อุดรวิภาดา 997,000 บาท 996,000.00                
อําเภอบ้านฝาง - ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 998,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 999,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,640,000 1,640,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยืสหกิจ 1,637,000 บาท หจก.ทวีทรัพยืสหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 – 2 หจก.ช.ขอนแก่นแคนแนล 1,639,000 บาท 1,637,000.00              ต่อรองราคา
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตําบลภูเวียง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,639,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 4 ร้านพี เอส ที วัสดุก่อสร้าง 1,640,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

6 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 640,000 613,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 611,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ 298/2559
ข้ามลําห้วยวังม่วง บ้านเมย หมู่ที่ 8 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 613,000 บาท 611,000.00                30-มิ.ย.-59
ตําบลหนองสองห้อง -บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 1 3 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง ไม่เสนอราคา บาท
ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

7 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 729,000 700,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 698,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ ยังไม่ทําสัญญา

ข้ามลําห้วยเสือเฒ่า บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 700,000 บาท 698,000.00                
ตําบลสําโรง - ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง ไม่เสนอราคา บาท
จังหวัดขอนแก่น

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 995,000 927,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 925,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลหัวลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนว 926,000 บาท 925,000.00                
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 927,000 บาท

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,277,000 1,277,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,274,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 276/2559
เคพซีล สายบ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตําบลหนองเรือ - 2 บจก.อุดรวิภาดา 1,276,500 บาท 1,274,000.00              21-มิ.ย.-59
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,276,500 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,277,000 บาท

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 1,500,000 1,464,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,461,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลศรีสุข - ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,463,500 บาท 1,461,000.00              ต่อรองราคา
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,463,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยทราย 638,000 638,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 635,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 278/2559

บนเส้นทางสาย 3081 บ้านหนองน้ําใส - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 638,000 บาท 635,000.00                22-มิ.ย.-59
บ้านโคกโก อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น(2007) 638,000 บาท

12 โครงการก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์การแสดงกิจกรรม 1,701,000 1,701,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ชินนะคอนโทรล 1,391,593 บาท หจก.ส.ชินนะคอนโทรล 287/2559
ส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย 2 บจก.เอิร์ท ฟอร์ ฟิวเจอร์ 1,616,161 บาท 1,391,593.00              28-มิ.ย.-59
บ้านโคกสง่า ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,578,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.พี.ธนพลก่อสร้าง 1,580,000 บาท

5 หจก.วีรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น (2015) 1,600,600 บาท
6 บจก.ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (2007) 1,615,000     บาท
7 หจก.จังหาร เพิ่มพูน 1,696,635.33  บาท
8 หจก.เศรษฐคําการโยธา 1,698,226.31  บาท
9 หจก.ขอนแก่นธีรคานต์การโยธา 1,800,000.00  บาท
10 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 3,200,000     บาท
11 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล - บาท

13 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแบบเคพซีล 927,000 927,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 924,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตําบลหนองเรือ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 926,500 บาท 924,000.00                ต่อรองราคา



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ทางหลวงชนบท ขก 3010 อําเภอหนองเรือ 3 บจก.อุดรวิภาดา 927,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) 1,000,000 998,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 995,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6,8 ตําบลโนนฆ้อง - 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 996,000 บาท 995,000.00                
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6,11 ตําบลบ้านฝาง 3 บจก.อุดรวิภาดา 998,000 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคฟซีล) 1,000,000 994,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 991,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ตําบลโคกงาม 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 993,000 บาท 991,000.00                
ตําบลบ้านฝาง - ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ 3 บจก.อุดรวิภาดา 994,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 521,000 494,000 สอบราคา 1 ร้านดีดีบิลดิ้ง 491,000 บาท ร้านดีดีบิลดิ้ง ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลห้วยแก - เขตตําบลกุดเพียขอม 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,000 บาท 491,000.00                
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.อุดรวิภาดา 493,000 บาท

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแดงน้อย 2,000,000 1,925,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 1,339,400 บาท หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6,16 ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง - บ้านค้อ 2 หจก.ส.กิจยืนยงวัสดุก่อสร้าง 1,344,000 บาท 1,339,400.00              ต่อรองราคา
หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง 3 บจก.อุดรวิภาดา 1,347,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ 1,540,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 1,588,000 บาท
6 หจก.เอส เอช คอนสตรัคชั่น 1,635,000 บาท
7 บจก.ท่าพระแทรคเตอร์และการก่อสรา้ 1,636,250 บาท
8 หจก.ธ.ธีราการโยธา 1,650,000 บาท
9 หจก.ชินพรวิศวกรรม 1,700,000 บาท
10 หจก.ธนพลอีควิปเมนท์ 1,700,000 บาท
11 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 1,700,000 บาท
12 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,732,500 บาท
13 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,740,000 บาท
14 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,800,000 บาท
15 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 1,828,900 บาท
16 หจก.ธรรมทาง 1,900,000 บาท
17 หจก.ขอนแก่นศิริธรรม 1,925,000 บาท
18 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 1,925,000 บาท

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 498,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 492,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตําบลท่านางแนว - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,500 บาท 492,000.00                
บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตําบลละหานนา 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 494,000 บาท
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ช่วงสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า)

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 869,000 835,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 563,500 บาท เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลโนนแดง -เขตเทศบาลตําบลโนนศิลา 2 หจก.ส.กิจยืนยงวัสดุก่อสร้าง 568,000 บาท ต่อรองราคา
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นภัส แอสฟัลท์ 594,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 บจก.อุดรวิภาดา 668,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

5 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 668,000 บาท
6 หจก.ธนพลอีควิปเมนท์ 700,000 บาท
7 หจก.ธ.ธีราการโยธา 700,000 บาท
8 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 708,000 บาท
9 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 740,000 บาท
10 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 734,000 บาท
11 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 750,000 บาท
12 หจก.ชินพรวิศวกรรม 750,000 บาท
13 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 751,000 บาท
14 หจก.เอสวินเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น 785,000 บาท
15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 800,000 บาท
16 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 810,000 บาท
17 หจก.ธรรมทาง 820,000 บาท
18 หจก.ขอนแก่นศิริธรรม 835,000 บาท
19 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 835,000 บาท

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 694,000 736,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านหัน 2 หจก.นภัส แอสฟัลท์ 484,000 บาท 482,000.00                ต่อรองราคา
เขตเทศบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.อุดรวิภาดา 515,200 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 517,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.ชินพรวิศวกรรม 520,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 หจก.ธนพลอีควิปเมนท์ 640,000 บาท
7 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 647,000 บาท
8 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 662,400 บาท
9 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 668,000 บาท
10 หจก.เอสวินเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น 676,000 บาท
11 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 679,000 บาท
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 700,000 บาท
13 หจก.ขุนพลพัฒนาการ 710,000 บาท
14 หจก.ขอนแก่นศิริธรรม 730,000 บาท
15 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 736,000 บาท
16 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 736,000 บาท

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านนาค้อ 1,990,000 1,999,000 สอบราคา 1 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,250,000 บาท บจก.อําพนวิศวกรรม ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6 ตําบลเขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ 2 บจก.อุดรวิภาดา 1,253,700 บาท 1,250,000.00              
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,358,000 บาท

4 หจก.ขุนพลพัฒนาการ 1,399,300 บาท
5 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,449,000 บาท
6 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,599,200 บาท
7 หจก.นภัส แอสฟัลท์ 1,640,000 บาท
8 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 1,788,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
9 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,791,000 บาท ต่อรองราคา
10 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,800,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
11 หจก.ธนพลอีควิปเมนท์ 1,900,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
12 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 1,939,000 บาท
13 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 1,949,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

14 หจก.ธรรมทาง 1,990,000 บาท
15 หจก.อรัญจัตุรัส 1,900,000 บาท
16 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 1,999,000 บาท
17 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล ไม่เสนอราคา บาท

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 486,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขอนแก่น-วรรณสวัสดิ์(1998) 486,000 บาท หจก.ขอนแก่น- 268/2559
สายบ้านคุ้มกกโก หมู่ที่ 10 ตําบลชนบท 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 486,500 บาท วรรณสวัสดิ์(1998) 9-มิ.ย.-59
อําเภอชนบท - เขตอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 487,000 บาท 486,000.00                

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 496,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 283/2559
สายบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านใหม่ - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 489,500 บาท 488,000.00                23-มิ.ย.-59
ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 490,000 บาท

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 497,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 286/2559
สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง - บ้านเรือ 2 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 498,500 บาท 497,000.00                28-มิ.ย.-59
หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 499,000 บาท

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังหิน 490,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 488,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 2,7 ตําบลสระแก้ว - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 488,800 บาท 488,000.00                ต่อรองราคา
ตําบลเปือยน้อย อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 489,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
26 โคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าปอ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 493,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 299/2559

หมู่ที่ 2 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลขามป้อม 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 494,500 บาท 493,000.00                1-ก.ค.-59
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหินขาว 462,000 437,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 435,500 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 303/2559
หมู่ที่ 15 ตําบลสาวะถี - ถนนลาดยาง (สายบ้านโนนกู่ - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 436,500 บาท 435,500.00                1-ก.ค.-59
บ้านป่าหวายนั่ง ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 437,000 บาท

28 โครงการขุดลอกลําห้วยแก หมู่ที่ 2, บ้านเหล่าเหนือ 431,000 431,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบี ก่อสร้าง (บีบีบี) 429,500 บาท หจก.สามบี ก่อสร้าง (บีบีบี) 267/2559
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ขอนแก่น-วรรณสวัสดิ์(1998) 430,200 บาท 429,500.00                9-มิ.ย.-59

3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 431,000 บาท

29 โครงการขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านแท่น หมู่ที่ 1 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขอนแก่น-วรรณสวัสดิ์(1998) 496,000 บาท หจก.ขอนแก่น- 262/2559
ตําบลบ้านแท่น อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 496,800 บาท วรรณสวัสดิ์(1998) 1-มิ.ย.-59

3 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 498,000 บาท 496,000.00                

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านขามป้อม 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 263/2559
หมู่ที่ 1 ตําบลขามป้อม -บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 499,500 บาท 498,000.00                8-มิ.ย.-59
ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 500,000 บาท

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านค้อ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ 292/2559
หมู่ที่ 1 ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 497,500 บาท 496,000.00                ต่อรองราคา 29-มิ.ย.-59
ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 498,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าปอพัฒนา 380,000 393,000 ตกลงราคา 1 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 378,500 บาท หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 290/2559

หมู่ที่ 10 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลวังม่วง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 379,600 บาท 378,500.00                28-มิ.ย.-59
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 380,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 489,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 481,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 281/2559
สายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่ - 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,000 บาท 481,000.00                23-มิ.ย.-59
ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 482,800 บาท

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุบล 425,000 433,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาร์ เจ อาร์ การก่อสร้าง 423,500 บาท หจก.อาร์ เจ อาร์ 275/2559
หมู่ที่ 3 ตําบลบัวใหญ่ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 2 หจก.ส.พัฒนวิสวการโยธา 423,800 บาท การก่อสร้าง 21-มิ.ย.-59
ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 425,000 บาท 423,500.00                

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและทางลาด 480,800 480,800 ตกลงราคา 1 หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนด์บิวด์ 477,777 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนด์บิวด์ ยังไม่ทําสัญญา

สําหรับผู้พิการ บริเวณโดยรอบอาคารสํานักงาน 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 477,800 บาท 477,777.00                
อบจ.ขอนแก่น (อาคาร 1) รหัสพัสดุ อก 005-17-0001 3 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 478,000 บาท

36 โครงการขุดลอกลําห้วยโพงตอนล่าง บ้านนาแพง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 498,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 264/2559
หมู่ที่ 5 ตําบลนาแพง และตําบลบ้านโคก 2 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 499,000 บาท 498,000.00                8-มิ.ย.-59
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 499,800 บาท

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองดู่ 495,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 493,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ เสนอราคาต่ําสุด/ 270/2559
หมู่ที่ 3 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลบ้านหัน 2 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 494,300 บาท 493,000.00                ต่อรองราคา 15-มิ.ย.-59
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ่านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 494,800 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 192,000 192,000 ตกลงราคา 1 บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 191,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 277/2559

สายกสิกรทุ่งสร้าง (ช่วงหน้าโรงพยาบาลค่าย 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 191,400 บาท 191,000.00                22-มิ.ย.-59
ศรีพัชรินทร์) เขตเทศบาลนครขอนแก่น - บ้านโกทา 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 192,000 บาท
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
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39 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 354,500 354,500 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 353,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา 300/2559
คอนกรีต (AC) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 16 ตําบลท่าพระ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 354,000 บาท 353,000.00                1-ก.ค.-59
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอเมือง 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 354,500 บาท
จังหวัดขอนแก่น

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน 374,000 374,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 372,500 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 282/2559
เบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลวังเพิ่ม 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 373,000 บาท 372,500.00                23-มิ.ย.-59
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 374,000 บาท

41 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองเม็ก 472,000 447,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 445,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 301/2559
หมู่ที่ 3 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง - บ้านหนองบัว 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 446,200 บาท 445,000.00                1-ก.ค.-59
หมู่ที่ 7,8,10,11 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านฝาง 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 447,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ 265/2559
สายบ้านนาตับเต่า หมู่ที่ 4 ตําบลซับสมบูรณ์ - 2 หจก.สามบี ก่อสร้าง (บีบีบี) 497,500 บาท 497,000.00                ต่อรองราคา 9-มิ.ย.-59
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสังข์ 248,000 261,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขอนแก่น -วรรณสวัสดิ์ (1998) 246,500 บาท หจก.ขอนแก่น - 271/2559
หมู่ที่ 7 ตําบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 247,300 บาท วรรณสวัสดิ์ (1998) 17-มิ.ย.-59
ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 248,000 บาท 246,500.00                

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 488,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 288/2559



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
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สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4038 - บ้านวังหิน 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 489,500 บาท 488,000.00                28-มิ.ย.-59
หมู่ที่ 7 ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย 3 หจก.เอ โอ บี คอนส์ 490,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 280/2559
สายบ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตําบลซํายาง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,500 บาท 495,000.00                23-มิ.ย.-59
อําเภอสีชมพู - ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 494,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 289/2559
บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 9 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ - 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 495,000 บาท 494,000.00                28-มิ.ย.-59
ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 495,800 บาท

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 400,000 413,000 ตกลงราคา 1 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 398,500 บาท หจก.น้ําพองวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ 294/2559
สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ์ - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 399,000 บาท 398,500.00                ต่อรองราคา 29-มิ.ย.-59
บ้านแสงสว่าง ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 3 หจก.ส.พัฒนวิสวการโยธา 400,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

48 โครงการขุดลอกหนองบัว บ้านร่องดุก หมู่ที่ 5 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 486,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 279/2559
ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ขอนแก่น - วรรณสวัสดิ์ (1998) 487,200 บาท 486,000.00                22-มิ.ย.-59

3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 488,000 บาท

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 400,000 413,000 ตกลงราคา 1 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 398,500 บาท หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 295/2559
สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์ - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 399,000 บาท 398,500.00                29-มิ.ย.-59
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ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อําเภอเขาสวนกวาง 3 หจก.ส.พัฒนวิสวการโยธา 400,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 483,000 463,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 461,500 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข ยังไม่ทําสัญญา

บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตําบลภูผาม่าน 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 462,500 บาท 461,500.00                
อําเภอภูผาม่าน - อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 463,000 บาท

51 โครงการขุดลอกลําห้วยยาง บ้านซับสมบูรณ์ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 9 ตําบลซับสมบูรณ์ และตําบลโพธิ์ไชย 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,500 บาท 497,000.00                
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 499,000 บาท

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 348,000 353,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 346,500 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ 285/2559

สายบ้านใหม่สามัคี หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ - 2 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 347,500 บาท 346,500.00                ต่อรองราคา 23-มิ.ย.-59
ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 348,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยเสือเฒ่า 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 293/2559

หมู่ที่ 5 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลบ้านหัน 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 494,000 บาท 493,000.00                29-มิ.ย.-59
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 494,800 บาท

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกล่าม 478,500 452,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 450,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 302/2559
หมู่ที่ 2 ตําบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 451,000 บาท 450,000.00                1-ก.ค.-59
บ้านสําราญ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 452,000 บาท
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55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหม่ 490,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 479,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง - บ้านสําโรง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,500 บาท ดีเวลลอปเมนท์
หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านขาม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 3 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 481,000 บาท 479,000.00                

56 โครงการขุดลอกหนองกองแก้ว บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 449,000 449,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขอนแก่น - วรรณสวัสดิ์ 447,500 บาท หจกงขอนแก่น - 269/2559
ตําบลศรีบุญเรือง และตําบลชนบท - เขตอําเภอ 2 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 448,000 บาท วรรณสวัสดิ์ 10-มิ.ย.-59
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาต บ้านไผ่ 449,000 บาท 447,500.00                

57 โครงการขุดลอกหนองตานา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 489,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลห้วยเตย และตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 490,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 490,800 บาท 489,000.00                

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยบง 499,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 497,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ 296/2559
หมู่ที่ 3 ตําบลหว้าทอง - บ้านทุ่งชุมพู ตําบลทุ่งชมพู 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 497,500 บาท 497,000.00                ต่อรองราคา 30-มิ.ย.-59
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 499,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 248,000 248,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาต บ้านไผ่ 246,800 บาท หจก.อ.อภิชาต บ้านไผ่ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแวง - 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 247,500 บาท 246,800.00                
บ้านโจดใหญ่ ตําบลบ้านโต้น อําเภอพระยืน 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 248,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําป่ากอ 350,000 365,000 ตกลงราคา 1 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 348,800 บาท หจก.น้ําพองวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 349,500 บาท 348,800.00                
จังหวัดขอนแก่น - อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 350,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

61 โครงการขุดลอกลําห้วยเลาใหญ่ บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 129,000 136,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 128,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 273/2559
ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย - ตําบลดอนดู่ 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 128,600 บาท 128,000.00                20-มิ.ย.-59
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 129,000 บาท

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 449,000 430,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 428,500 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลโนนคอม หมู่ที่ 1 ตําบลโนนคอม -เทศบาล 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 429,000 บาท 428,500.00                
คําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 430,000 บาท

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน 495,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ 284/2559
ศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลดงลาน 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 489,200 บาท 488,000.00                ต่อรองราคา 23-มิ.ย.-59
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 489,800 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.เบญจไตรรัตน์ ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.เบญจไตรรัตน์ ก่อสร้าง 291/2559

บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ - 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 494,000 บาท 493,000.00                29-มิ.ย.-59
ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท

65 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดินดํา หมู่ที่ 1 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลดินดํา - บ้านเรือ หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านเรือ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 497,200 บาท 496,000.00                
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 498,000 บาท

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหินลาด 490,000 452,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 450,500 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 12 ตําบลโนนทอง - บ้านเปือย หมู่ที่ 5 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 451,000 บาท 450,500.00                



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 452,000 บาท

67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 11 รายการ 263,110.29 263,110.29 ตกลงราคา หจก.แม่บุญ 263,110.29     บาท หจก.แม่บุญ ซื้อ
263,110.29                27/2559

3-มิ.ย.-59

68 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติทําฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา 155,900 155,900 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1,555,900 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข ซื้อ
1,555,900.00              28/2559

3-มิ.ย.-59
69 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติทําฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา 190,700 190,700 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 6,381,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข เสนอราคาต่ําสุด/ ซื้อ30/2559

6,381,000.00              ต่อรองราคา 21-มิ.ย.-59

และมีคุณสมบัติถูกต้อง
70 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 130,000 130,000 ตกลงราคา หจก.ธงชัยโฮม 2007 130,000 บาท หจก.ธงชัยโฮม 2007 ครบถ้วนตามประกาศ ซื้อ31/2559

130,000.00                23-มิ.ย.-59

71 ซื้อพันธุ์พืนและวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 310,000 310,000 ตกลงราคา ฟาร์มเห็ดสิริพร 310,000 บาท ฟาร์มเห็ดสิริพร ซื้อ32/2559
310,000.00                23-มิ.ย.-59

72 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 10,923,000 10,923,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 6,180,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตําบลกุดขอนแก่น 2 บจก.อุดรวิภาดา 6,200,000 บาท 6,180,000.00             
อําเภอภูเวียง - บ้านทุ่ม หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านกง 3 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ 6,300,000 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.อําพนวิศวกรรม 6,690,000 บาท

5 หจก.ณรงค์ รสชก. 6,770,000 บาท
6 บจก.ธนาเอกอนันต์ 6,785,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

7 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 7,290,000 บาท
8 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 7,390,000 บาท
9 หจก.เค.อี.ซี (1993) 7,590,000 บาท
10 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 7,640,000 บาท
11 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(1992) 8,000,000 บาท
12 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 8,120,000 บาท
13 หจก.พัณกมล ก่อสร้าง 8,192,250 บาท
14 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 8,196,000 บาท
15 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 8,400,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
16 หจก.เออาร์กลการ 8,499,999 บาท ต่อรองราคา
17 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 8,560,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
18 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 8,800,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
19 หจก.ที.วาย.ซี.2000 8,847,000 บาท
20 หจก.คิงส์วินท๊อป 8,943,000 บาท
21 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 9,470,000 บาท
22 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 9,650,000 บาท
23 บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ 9,721,470 บาท
24 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 9,800,000 บาท
25 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 10,000,000 บาท
26 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 10,000,000 บาท
27 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 10,500,000 บาท
28 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 10,500,000 บาท
29 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 10,800,000 บาท
30 หจก.ศรีกาญจนา 10,800,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

31 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 10,900,000 บาท
32 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 10,900,000 บาท
33 หจก.ทวีสิน(1985) 10,903,000 บาท
34 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 10,903,000 บาท
35 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดารหาร 10,903,000 บาท
36 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 10,903,000 บาท
37 หจก.พี.ที.ที. 10,903,000 บาท
38 หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น 10,903,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
39 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท 10,903,000 บาท ต่อรองราคา
40 หจก.ก.พิมานชัย 10,903,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
41 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 10,903,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
42 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 10,903,000 บาท
43 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 10,903,000 บาท
44 บจก.รวมสินทวี 10,903,000 บาท
45 หจก.โคราชพัฒนะ 10,903,000 บาท
46 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 10,903,000 บาท
47 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 10,903,000 บาท
48 หจก.อรรถวัฒน์ 10,903,000 บาท

73 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติคคอนกรีต 4,558,000 4,143,000 e-auction 1 หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ 2,527,000 บาท หจก.ศรชัยวัฒนา ยังไม่ทําสัญญา

(AC) ถนนเจนจบทิศ (มิตรภาพสายเก่า) 2 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,730,000 บาท ก่อสร้างชัยภูมิ
ตําบลท่าพระ - ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง 3 หจก.สินทวีขนส่ง (1994) 2,749,000 บาท 2,527,000.00              
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,940,000 บาท

5 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 2,950,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,300,000 บาท
7 หจก.ณรงค์ รสชก. 3,410,000 บาท
8 หจก.ที.วาย.ซี 2000 3,500,000 บาท
9 บจก.อุดรวิภาดา 3,500,000 บาท
10 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 3,516,000 บาท
11 หจก.เออาร์กลการ 3,645,000 บาท
12 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,645,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
13 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 3,800,000 บาท ต่อรองราคา
14 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 3,840,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
15 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,893,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
16 หจก.ที.เจ.เอ็นเทรดดิ้ง 3,900,000 บาท
17 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ 4,000,000 บาท
18 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 4,090,000 บาท
19 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 4,090,000 บาท
20 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 4,100,000 บาท
21 หจก.ไทยเจริยศรีสะเกษ 4,119,000 บาท
22 หจก.ศรีกาญจนา 4,123,000 บาท
23 บจก.อําพลวิศวกรรม 4,130,000 บาท
24 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 4,130,000 บาท
25 หจก.ทวีสิน(1985) 4,135,000 บาท
26 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสแซท 4,135,000 บาท
27 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 4,135,000 บาท
28 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 4,135,000 บาท
29 หจก.พี.ที.ที. 4,135,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

30 หจก.สหชัยคอนกรีตซัพพลาย 4,135,000 บาท
31 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 4,135,000 บาท
32 หจก.เค.อี.ซี.(1993) 4,135,000 บาท
33 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 4,135,000 บาท
34 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 4,135,000 บาท
35 หจก.โคราชพัฒนะ 4,135,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
36 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 4,135,000 บาท ต่อรองราคา
37 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,135,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
38 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 4,135,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
39 หจก.อรรถวัฒน์ 4,135,000 บาท
40 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,135,000 บาท
41 หจก.ธรรมทาง 4,135,000 บาท

74 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 2,577,000 2,577,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,520,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตําบลหนองเขียด - 2 หจก.อุดรวิภาดา 1,570,000 บาท 1,520,000.00              
ทางหลวง 201 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,670,000 บาท

4 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,900,000 บาท
5 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 1,930,000 บาท
6 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,990,000 บาท
7 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 2,000,000 บาท
8 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,007,000 บาท
9 หจก.เคเอ วิศวกรรมและการเกษตร 2,085,000 บาท
10 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,170,000 บาท
11 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 2,190,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

12 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,190,450 บาท
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,200,000 บาท
14 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,280,000 บาท
15 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,300,000 บาท
16 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 2,400,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
17 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 2,477,000 บาท ต่อรองราคา
18 หจก.สหชัยคอนกรีตซัพพลาย 2,550,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
19 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,555,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
20 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,560,000 บาท
21 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 2,560,000 บาท
22 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(1992) 2,570,000 บาท
23 หจก.ทวีสิน(1985) 2,572,000 บาท
24 หจก.คิงส์วินท๊อป 2,572,000 บาท
25 หจก.เทพย์ทัศ แอสเซท 2,572,000 บาท
26 หจก.กิจเจริญวัสดุ 2,572,000 บาท
27 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,572,000 บาท
28 หจก.พี.ที.ที. 2,572,000 บาท
29 หจก.พัณกมล ก่อสร้าง 2,572,000 บาท
30 หจก.ธรรมทาง 2,572,000 บาท
31 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,572,000 บาท
32 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,572,000 บาท
33 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,572,000 บาท
34 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 2,572,000 บาท
35 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 2,572,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

36 หจก.อรรถวัฒน์ 2,572,000 บาท
37 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 2,572,000 บาท

75 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ 2,854,000 e-auction 1 หจก.ศักดิ์สิทธิ์การโยธา 1,140,000 บาท หจก.ศักดิ์สิทธิ์การโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย 2 บจก.พรพลธิภา เอ็นจิเนียริ่ง 1,220,000 บาท 1,140,000.00              ต่อรองราคา
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แม่อิงดอกคําใต้ 1,228,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,355,650 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,394,000 บาท
6 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,400,000 บาท
7 หจก.สามพี คอนสตรัคชั่น 1,550,000 บาท
8 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง (1992) 1,750,000 บาท
9 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 1,900,000 บาท
10 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,900,000 บาท
11 หจก.รุ้งตะวันรวมทรัพย์ 1,990,000 บาท
12 หจก.อินทกรอุดม 1,990,000 บาท
13 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 1,997,000 บาท
14 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 2,190,000 บาท
15 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 2,390,000 บาท
16 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,500,000 บาท
17 บจก.เอ-อาร์เธอร์ แอดวานซ์ 2,511,520 บาท
18 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 2,558,000 บาท
19 หจก.ทวีสิน (1985) 2,560,000 บาท
20 หจก.สุขสมบัติ ขอนแก่น 2,568,000 บาท
21 บจก.ผาทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,568,600 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

22 หจก.สงกรานต์ขนส่ง 2,711,300 บาท
23 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,760,000 บาท
24 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 2,779,900 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
25 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,800,000 บาท ต่อรองราคา
26 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 2,800,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
27 หจก.วัฒนสุวรรณ 2,800,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
28 บจก.จักราภัทรา 2,800,000 บาท
29 หจก.พัณกมล ก่อสร้าง 2,800,000 บาท
30 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 2,844,000 บาท
31 หจก.ศรีกาญจนา 2,848,000 บาท
32 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,849,000 บาท
33 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 2,849,000 บาท
34 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,849,000 บาท
35 หจก.คิงส์วินท๊อป 2,849,000 บาท
36 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 2,849,000 บาท
37 บจก.นิลเพาเวอร์ 2,849,000 บาท
38 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,849,000 บาท
39 หจก.โอ๋ โบ้ กั๊ก ก่อสร้าง 2,849,000 บาท
40 หจก.ธรรมทาง 2,849,000 บาท
41 หจก.วริษฐ์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป 2,849,000 บาท
42 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,849,000 บาท
43 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 2,849,000 บาท
44 หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง(1994) 2,849,000 บาท
45 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 2,849,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

46 หจก.กิมเล้งก่อสร้างและการโยธา 2,849,000 บาท
47 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 2,849,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
48 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 2,849,000 บาท ต่อรองราคา
49 หจก.โคราชพัฒนะ 2,849,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
50 หจก.อรรถวัฒน์ 2,849,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
51 หจก.เทพชูพงศ์ 2,849,000 บาท

76 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 9,429,000 9,429,000 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ 4,900,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ ยังไม่ทําสัญญา

สายทางหลวง 3019 แยกบ้านโนนสะอาด - 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 4,960,000 บาท 4,900,000.00              
บ้านหนองตาไก้ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.อุดรวิภาดา 5,100,000 บาท

4 บจก.อําพนวิศวกรรม 5,400,000 บาท
5 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 5,657,000 บาท
6 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 5,690,000 บาท
7 หจก.เคเอ วิศวกรรมและการเกษตร 6,121,000 บาท
8 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(1992) 6,128,000 บาท
9 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 6,300,000 บาท
10 บจก.นิลเพาเวอร์ 6,980,000 บาท
11 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 7,543,200 บาท
12 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 8,100,000 บาท
13 บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ 8,297,520 บาท
14 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 8,400,000 บาท
15 หจก.คิงส์วินท๊อป 8,480,000 บาท
16 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 8,485,000 บาท
17 หจก.อภิษฎาคอนส์ 8,486,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

18 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 8,486,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
19 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 8,957,000 บาท ต่อรองราคา
20 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 9,000,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
21 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 9,200,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
22 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 9,240,000 บาท
23 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 9,290,000 บาท
24 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 9,370,000 บาท
25 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 9,380,000 บาท
26 หจก.ศรีกาญจนา 9,389,000 บาท
27 หจก.สินทรัพย์อนันต์ 9,400,000 บาท
28 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 9,400,000 บาท
29 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 9,409,000 บาท
30 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท 9,409,000 บาท
31 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 9,409,000 บาท
32 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม 9,409,000 บาท
33 หจก.ทวีสิน(1985) 9,410,900 บาท
34 หจก.ณรงค์ รสชก. 9,419,000 บาท
35 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 9,419,000 บาท
36 หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง 9,419,000 บาท
37 หจก.พี.ที.ที. 9,419,000 บาท
38 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 9,419,000 บาท
39 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 9,419,000 บาท
40 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 9,419,000 บาท
41 หจก.ก.พิมานชัย 9,419,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

42 หจก.เค.อี.ซี(1993) 9,419,000 บาท ต่อรองราคา
43 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 9,419,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
44 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 9,419,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
45 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 9,419,000 บาท
46 หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง(1994) 9,419,000 บาท
47 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 9,419,000 บาท
48 หจก.อรรถวัฒน์ 9,419,000 บาท
49 หจก.เทพชูพงศ์ 9,419,000 บาท
50 หจก.โคราชพัฒนะ 9,419,000 บาท
51 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 9,419,000 บาท

77 โครงการซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ 3,944,000 3,944,000 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ 2,168,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านหว้า 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,169,200 บาท 2,168,000.00              
อําเภอเมือง - บ้านค้อ ตําบลบ้านเหล่า 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,184,000 บาท
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,190,000 บาท

5 บจก.อุดรวิภาดา 2,350,000 บาท
6 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,360,000 บาท
7 หจก.เค เอ วิศวกรรมและการเกษตร 2,525,000 บาท
8 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 2,568,000 บาท
9 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,700,000 บาท
10 บจก.นิลเพาเวอร์ 2,830,000 บาท
11 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 2,850,000 บาท
12 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 2,900,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,000,000 บาท ต่อรองราคา



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

14 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 3,030,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
15 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 3,155,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
16 หจก.อินทกรอุดม 3,350,000 บาท
17 บจก.เอ-อาร์เธอร์ แอดวานซ์ 3,470,720 บาท
18 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 3,548,000 บาท
19 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 3,549,000 บาท
20 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 3,600,000 บาท
21 หจก.อภิษฎาคอนส์ 3,746,000 บาท
22 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,860,000 บาท
23 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 3,899,900 บาท
24 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 3,900,000 บาท
25 หจก.สหชัยคอนกรีตซัพพลาย 3,900,000 บาท
26 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,900,000 บาท
27 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,900,000 บาท
28 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,914,000 บาท
29 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,916,000 บาท
30 หจก.สินทรัพย์อนันต์ 3,930,000 บาท
31 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตเลี่ยม 3,936,500 บาท
32 หจก.ทวีสิน(1985) 3,937,000 บาท
33 หจก.คิงส์วินท๊อป 3,937,000 บาท
34 หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง 3,937,000 บาท
35 หจก.พี.ที.ที 3,937,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
36 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้า 3,937,000 บาท ต่อรองราคา
37 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท 3,937,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

38 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 3,937,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
39 หจก.ต.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,937,000 บาท
40 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,937,000 บาท
41 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 3,937,000 บาท
42 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,937,000 บาท
43 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(1992) 3,937,000 บาท
44 หจก.ธรรมทาง 3,937,000 บาท
45 หจก.เค.อี.ซี.(1993) 3,937,000 บาท
46 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 3,937,000 บาท
47 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,937,000 บาท
48 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,937,000 บาท
49 หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง(1994) 3,937,000 บาท
50 หจก.อรรถวัฒน์ 3,937,000 บาท
51 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 3,937,000 บาท
52 หจก.โคราชพัฒนะ 3,937,000 บาท
53 หจก.เทพชูพงศ์ 3,937,000 บาท
54 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,937,000 บาท

78 ซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 3,283,712 2,731,364 e-auction 1 หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน 1,760,000 บาท หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน เสนอราคาต่ําสุด/ ซื้อ
ให้โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจําปี 2 หจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม 1,764,795 บาท 1,760,000.00              ต่อรองราคา 29/2559
การศึกษา 2558 จํานวน 63 รายการ และมีคุณสมบัติถูกต้อง 21-มิ.ย.-59

ครบถ้วนตามประกาศ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
1 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 560,000 535,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 533,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด/ 297/2559

ข้ามลําห้วยเสือเต้น บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 535,000 บาท 533,000.00                ต่อรองราคา 30-มิ.ย.-59
ตําบลดงเค็ง - ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง 3 ร้านพีเอสทีวัสดุก่อสร้าง 535,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

2 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 729,000 700,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 698,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ ยังไม่ทําสัญญา

ข้ามลําห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 700,000 บาท 698,000.00                
ตําบลดอนดั่ง - ตําบลหนองสองห้อง 3 ร้านพีเอสทีวัสดุก่อสร้าง 700,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

3 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 640,000 613,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 611,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ ยังไม่ทําสัญญา

ข้ามลําห้วยกระดิ่งตอนล่าง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 613,000 บาท 611,000.00                
ตําบลดอนดั่ง - ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง 3 ร้านพี เอส ที วัสดุก่อสร้าง 613,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) 1,000,000 999,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 996,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตําบลป่ามะนาว 2 บจก.อุดรวิภาดา 997,000 บาท 996,000.00                
อําเภอบ้านฝาง - ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 998,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 999,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ


