
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 7,121,000 7,121,000 ประมูล 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,895,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/ 343/2559

สายทางหลวง 2133 แยกบ้านห้วยซัน หมู่ที่ 7 (จ้าง) 2 บจก.อุดรวิภาดา 3,900,000 บาท 3,895,000.00             ต่อรองราคา 21-ก.ค.-59
ตําบลบ้านเรือ - บ้านดินดํา หมู่ที่ 7 ตําบลดินดํา 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 3,990,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,990,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 4,219,000 บาท
6 หจก.เคเอ วิสวกรรมและการเกษตร 4,415,000 บาท
7 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 4,480,000 บาท
8 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(1992) 4,620,000 บาท
9 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 4,699,000 บาท
10 บจก.เอ.ซี.เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4,820,000 บาท
11 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,842,000 บาท
12 บจก.นิลเพาเวอร์ 4,970,000 บาท
13 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 5,150,000 บาท
14 หจก.คิงส์วินท๊อป 5,200,000 บาท
15 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 5,278,000 บาท
16 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 5,696,800 บาท
17 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 5,980,000 บาท
18 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 6,000,000 บาท
19 หจก.อภิษฎาคอนส์ 6,000,000 บาท
20 บจก.เอ-อาร์เธอร์ แอดวานด์ 6,266,480 บาท
21 หจก.ต.ไทยเจริยอุทุมพรก่อสร้าง 6,398,000 บาท
22 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 6,408,000 บาท
23 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 6,408,000 บาท
24 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 6,500,000 บาท
25 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 6,978,600 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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

26 หจก.สหชัยคอนกรีตซัพพลาย 7,000,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

27 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 7,070,000 บาท ต่อรองราคา

28 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 7,100,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

29 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 7,100,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

30 หจก.ทวีสิน(1985) 7,110,000 บาท
31 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 7,110,000 บาท
32 หจก.ศรีกาญจนา 7,110,000 บาท
33 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ย 7,110,500 บาท
34 หจก.ณรงค์ รสชก. 7,111,000 บาท
35 หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง 7,111,000 บาท
36 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 7,111,000 บาท
37 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 7,111,000 บาท
38 หจก.พี.ที.ที 7,111,000 บาท
39 หจก.ดี.พี.เอส วิศวกรรม 7,111,000 บาท
40 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 7,111,000 บาท
41 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 7,111,000 บาท
42 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเวท 7,111,000 บาท
43 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 7,111,000 บาท
44 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 7,111,000 บาท
45 หจก.เค.อี.ซี (1993) 7,111,000 บาท
46 หจก.ก.พิมานชัย 7,111,000 บาท
47 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 7,111,000 บาท
48 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 7,111,000 บาท
49 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 7,111,000 บาท
50 หจก.พี.ที.เทรดดิ้ง(1994) 7,111,000 บาท
51 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 7,111,000 บาท
52 หจก.โคราชพัมนะ 7,111,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

53 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 7,111,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

54 หจก.อรรถวัฒน์ 7,111,000 บาท ต่อรองราคา

55 หจก.เทพย์ชูพงศ์ 7,111,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

56 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 7,111,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

57 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 7,111,000 บาท

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ สายบ้านโคกสูง 15,858,000 15,858,000 ประมูล 1 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 9,340,000 บาท หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 9 ตําบลน้ําพอง - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 (จ้าง) 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 10,100,000 บาท 9,340,000.00            
ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 10,780,000 บาท

4 หจก.คิงส์วินท๊อป 11,280,000 บาท
5 หจก.จั่วเซ้งค้าไม้ 11,400,000 บาท
6 หจก.ประชาพัฒน์ 11,576,000 บาท
7 บจก.นิลเพาเวอร์ 12,380,000 บาท
8 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 12,500,000 บาท
9 หจก.ต.ไทยเจริญศรีสะเกษ 12,570,000 บาท
10 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 13,500,000 บาท
11 หจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ 13,955,040 บาท
12 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 14,200,000 บาท
13 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 14,272,000 บาท
14 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 14,285,000 บาท
15 หจก.อภิษฎาคอนส์ 14,500,000 บาท
16 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 15,000,000 บาท
17 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 15,500,000 บาท
18 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 15,800,000 บาท
19 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 15,800,000 บาท
20 หจก.ณรงค์ รสชก. 15,828,000 บาท
21 หจก.นากลางพัมนา(1992) 15,828,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

22 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ย 15,828,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

23 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 15,828,000 บาท ต่อรองราคา

24 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(1992) 15,828,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

25 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 15,828,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

26 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 15,828,000 บาท
27 หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น 15,828,000 บาท
28 หจก.ศรีภูมิการโยธา 15,828,000 บาท
29 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 15,828,000 บาท
30 หจก.ก.พิมานชัย 15,828,000 บาท
31 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 15,828,000 บาท
32 หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง 15,828,000 บาท
33 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 15,828,000 บาท
34 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 15,828,000 บาท
35 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 15,828,000 บาท
36 หจก.พี.ที.ที 15,828,000 บาท
37 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 15,828,000 บาท
38 หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง (1994) 15,828,000 บาท
39 หจก.เค.อี.ซี(1993) 15,828,000 บาท
40 บจก.รวมสินทวี 15,828,000 บาท
41 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 15,828,000 บาท
42 หจก.โคราชพัฒนะ 15,828,000 บาท
43 หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง 15,828,000 บาท
44 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 15,828,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 13,514,000 13,514,000 ประมูล 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 6,480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

สายทางหลวง 2038 แยกบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 - (จ้าง) 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 6,740,000 บาท 6,480,000.00             ต่อรองราคา

บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ตําบลหนองกุงธนสาร 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 7,400,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 8,108,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.เค.อี.ซี.(1993) 8,647,000 บาท
6 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง 8,780,000 บาท
7 บจก.นิลเพาเวอร์ 8,970,000 บาท
8 หจก.ประชาพัฒน์ 8,990,000 บาท
9 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 9,000,000 บาท
10 หจก.คิงส์วินท๊อป 9,900,000 บาท
11 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 10,110,000 บาท
12 หจก.จั่วเซ้งค้าไม้ 10,405,700 บาท
13 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 10,540,000 บาท
14 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 10,810,000 บาท
15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 11,000,000 บาท
16 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 11,400,000 บาท
17 หจก.ต.ไทยเจริยอุทุมพรก่อสร้าง 11,488,000 บาท
18 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 11,889,000 บาท
19 บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ 11,892,320 บาท
20 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 12,162,000 บาท
21 หจก.อภิษฎาคอนส์ 13,000,000 บาท
22 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 13,000,000 บาท
23 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 13,000,000 บาท
24 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 13,399,000 บาท
25 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 13,400,000 บาท
26 หจก.ทวีสิน(1985) 13,489,000 บาท
27 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 13,490,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

28 หจก.ณรงค์ รสชก. 13,494,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

29 หจก.โพธิ์ศิริก่อสร้าง 13,494,000 บาท ต่อรองราคา

30 บจก.รวมสินทวี 13,494,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

31 หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง 13,494,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

32 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 13,494,000 บาท
33 หจก.พี.ที.ที. 13,494,000 บาท
34 หจก.ก.พิมานชัย 13,494,000 บาท
35 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท 13,494,000 บาท
36 หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น 13,494,000 บาท
37 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 13,494,000 บาท
38 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร คอนสตรัคชั่ 13,494,000 บาท
39 หจก.ศรีภูมิการโยธา 13,494,000 บาท
40 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 13,494,000 บาท
41 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 13,494,000 บาท
42 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 13,494,000 บาท
43 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 13,494,000 บาท
44 บจก.รวมสินทวี 13,494,000 บาท
45 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 13,494,000 บาท
46 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 13,494,000 บาท
47 หจก.โคราชพัฒนะ 13,494,000 บาท
48 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 13,494,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 10,124,000 124,000 ประมูล 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 4,500,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

ทางหลวง 2133 บ้านดินดํา หมู่ที่ 7 ตําบลดินดํา - (จ้าง) 2 บจก.อุดรวิภาดา 4,640,000 บาท 4,500,000.00             ต่อรองราคา

ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 5,260,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 5,460,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 บจก.อําพนวิศวกรรม 5,790,000 บาท
6 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 6,070,000 บาท
7 หจก.เคเอ วิศวกรรมและการเกษตร 6,490,000 บาท
8 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(1992) 6,580,000 บาท
9 หจก.ประชาพัฒน์ 6,780,000 บาท
10 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 7,120,000 บาท
11 บจก.นิลเพาเวอร์ 7,363,000 บาท
12 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 7,370,000 บาท
13 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้า 7,740,000 บาท
14 หจก.คิงส์วินท็อป 7,850,000 บาท
15 บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ 8,504,160 บาท
16 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 8,588,000 บาท
17 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 8,600,000 บาท
18 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 8,908,900 บาท
19 หจก.สุขสมบัติ ขอนแก่น 9,111,000 บาท
20 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 9,800,000 บาท
21 หจก.อภิษฎาคอนส์ 9,980,000 บาท
22 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 9,999,999 บาท
23 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 10,000,000 บาท
24 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 10,000,000 บาท
25 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 10,000,000 บาท
26 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 10,000,000 บาท
27 หจก.สินทรัพย์อนันต์ 10,100,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

28 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 10,100,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

29 หจก.ทวีสิน(1985) 10,100,000 บาท ต่อรองราคา

30 หจก.จั่วเซ้งค้าไม้ 10,104,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

31 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 10,104,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

32 หจก.ณรงค์ รสชก. 10,104,000 บาท
33 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท 10,104,000 บาท
34 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 10,104,000 บาท
35 หจก.พี.ที.ที. 10,104,000 บาท
36 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 10,104,000 บาท
37 หจก.ก.พิมานชัย 10,104,000 บาท
38 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 10,104,000 บาท
39 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร คอนสตรัคชั่ 10,104,000 บาท
40 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 10,104,000 บาท
41 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 10,104,000 บาท
42 หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง 10,104,000 บาท
43 หจก.เค.อี.ซี.(1993) 10,104,000 บาท
44 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 10,104,000 บาท
45 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 10,104,000 บาท
46 หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง(1994) 10,104,000 บาท
47 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 10,104,000 บาท
48 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 10,104,000 บาท
49 หจก.อรรถวัฒน์ 10,104,000 บาท
50 หจก.โคราชพัฒนะ 10,104,000 บาท
51 หจก.เทพชูพงศ์ 10,104,000 บาท
52 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 10,104,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 10,650,000 10,860,000 ประมูล 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 6,074,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตําบลโคกสําราญ - (จ้าง) 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 6,700,000 บาท 6,704,000.00             ต่อรองราคา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอบ้านแฮด 3 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 6,940,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 6,960,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 บจก.อุดรวิภาดา 7,200,000 บาท
6 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 7,568,000 บาท
7 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 7,600,000 บาท
8 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 7,900,000 บาท
9 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 8,500,000 บาท
10 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 8,880,000 บาท
11 บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ 9,122,400 บาท
12 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 9,556,000 บาท
13 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 9,774,000 บาท
14 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 9,888,000 บาท
15 หจก.อภิษฎาคอนส์ 9,900,000 บาท
16 หจก.พัณกมล ก่อสร้าง 10,000,000 บาท
17 บจก.นิลเพาเวอร์ 10,000,000 บาท
18 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 10,500,000 บาท
19 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 10,500,000 บาท
20 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 10,560,000 บาท
21 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 10,700,000 บาท
22 หจก.คิงส์วินท๊อป 10,820,000 บาท
23 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 10,830,000 บาท
24 หจก.ประชาพัฒน์ 10,840,000 บาท
25 หจก.ทวีสิน(1985) 10,840,000 บาท
26 หจก.จั่วเซ้งค้าไม้ 10,840,000 บาท
27 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 10,840,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

28 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 10,840,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

29 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 10,840,000 บาท ต่อรองราคา

30 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 10,840,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

31 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 10,840,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

32 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 10,840,000 บาท
33 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท 10,840,000 บาท
34 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 10,840,000 บาท
35 หจก.ก.พิมานชัย 10,840,000 บาท
36 หจก.พี.ที.ที. 10,840,000 บาท
37 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 10,840,000 บาท
38 หจก.เค.อี.ซี.(1993) 10,840,000 บาท
39 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 10,840,000 บาท
40 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 10,840,000 บาท
41 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 10,840,000 บาท
42 หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง (1994) 10,840,000 บาท
43 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 10,840,000 บาท
44 หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง 10,840,000 บาท
45 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 10,840,000 บาท
46 หจก.โคราชพัฒนะ 10,840,000 บาท
47 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 10,840,000 บาท
48 หจก.อรรถวัฒน์ 10,840,000 บาท
49 หจก.เทพชูพงศ์ 10,840,000 บาท
50 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 10,840,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 7,743,000 7,743,000 ประมูล 1 บจก.อุดรวิภาดา 3,100,000 บาท บจก.อุดรวิภาดา เสนอราคาต่ําสุด/ 371/2559
บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ตําบลหนองกุงธนสาร - (จ้าง) 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,700,000 บาท 3,100,000.00             ต่อรองราคา 28-ก.ค.-59
บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุงเซิน 3 หจก.ทวีทรัพบ์สหกิจ 3,800,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,999,999 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 บจก.อําพนวิศวกรรม 4,150,000 บาท
6 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 4,439,880 บาท
7 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 4,659,000 บาท
8 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(1992) 5,000,000 บาท
9 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 5,410,000 บาท
10 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 5,480,000 บาท
11 บจก.นิลเพาเวอร์ 5,500,000 บาท
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 5,800,000 บาท
13 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 6,039,000 บาท
14 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 6,240,000 บาท
15 หจก.เค.อี.ซี.(1993) 6,263,000 บาท
16 หจก.คิงส์วินท๊อป 6,300,000 บาท
17 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 6,349,000 บาท
18 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 6,580,000 บาท
19 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 6,813,000 บาท
20 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 6,968,000 บาท
21 หจก.อภิษฎาคอนส์ 6,999,000 บาท
22 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 7,500,000 บาท
23 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 7,510,000 บาท
24 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 7,640,000 บาท
25 บจก.เอ.ซี.เอ็ม.ดีเวลลอปเมนท์ 7,643,000 บาท
26 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 7,700,000 บาท
27 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 7,700,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

28 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 7,700,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

29 หจก.ประชาพัฒน์ 7,733,000 บาท ต่อรองราคา

30 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 7,733,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

31 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 7,733,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

32 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 7,733,000 บาท
33 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 7,733,000 บาท
34 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 7,733,000 บาท
35 หจก.พี.ที.ที 7,733,000 บาท
36 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 7,733,000 บาท
37 หจก.อรรถวัฒน์ 7,733,000 บาท
38 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 7,733,000 บาท
39 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 7,733,000 บาท
40 หจก.ณรงค์รสชก. 7,733,000 บาท

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซําภูทองเหนือ 7,010,000 6,515,000 ประมูล 1 หจก.มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 4,340,000 บาท หจก.มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยม่วง - ตําบลภูผาม่าน (จ้าง) 2 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 4,600,000 บาท 4,340,000.00             
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 บกจ.นิลเพาเวอร์ 4,877,000 บาท

4 หจก.คิงส์วินท๊อป 4,900,000 บาท
5 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 5,240,000 บาท
6 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 5,380,000 บาท
7 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 5,500,000 บาท
8 หจก.ซี.พี.เค.คอนสตรัคชั่น 5,537,750 บาท
9 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 5,858,000 บาท
10 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 5,863,000 บาท
11 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 5,895,000 บาท
12 หจก.ธ.ธีราการโยธา 5,900,000 บาท
13 หจก.วัฒนสุวรรณ 6,000,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

14 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 6,319,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

15 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 6,400,000 บาท ต่อรองราคา

16 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 6,400,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

17 หจก.อึ้งแซเฮง 6,450,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

18 หจก.สุระกันทรวิชัยก่อสร้าง 6,490,000 บาท
19 หจก.จิรังกรณืก่อสร้าง 6,500,000 บาท
20 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 6,505,000 บาท
21 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 6,505,000 บาท
22 หจก.พี.ที.ที. 6,505,000 บาท
23 หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง 6,505,000 บาท
24 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 6,505,000 บาท
25 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 6,505,000 บาท
26 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 6,505,000 บาท
27 บจก.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ 6,505,000 บาท
28 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 6,505,000 บาท
29 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 6,505,000 บาท
30 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 6,505,000 บาท
31 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 6,505,000 บาท
32 หจก.อรรถวัฒน์ 6,505,000 บาท
33 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 6,505,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 5,600,000 5,653,000 ประมูล 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 3,013,049 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ 364/2559
สายบ้านโนนฆ้อง - บ้านแดง หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านเหล่า (จ้าง) 2 บจก.อุดรวิภาดา 3,200,000 บาท 3,013,049.00             ต่อรองราคา 27-ก.ค.-59
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,200,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 3,290,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,300,000 บาท
6 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,390,000 บาท
7 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,500,000 บาท
8 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 3,870,000 บาท
9 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4,050,000 บาท
10 หจก.อภิษฏาคอนส์ 4,500,000 บาท
11 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 4,670,000 บาท
12 บจก.นิลเพาเวอร์ 4,750,000 บาท
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 4,800,000 บาท
14 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 5,009,000 บาท
15 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 5,087,000 บาท
16 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 5,640,000 บาท
17 บจก.ซีโก้ทรานสปอร์ต 5,640,000 บาท
18 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 5,643,000 บาท
19 หจก.อํานาจเจริญกร๊ป 5,643,000 บาท
20 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 5,643,000 บาท
21 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 5,643,000 บาท
22 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 5,643,000 บาท
23 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 5,643,000 บาท
24 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 5,643,000 บาท
25 หจก.พี.ที.ที. 5,643,000 บาท
26 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,643,000 บาท
27 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 5,643,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

28 หจก.อรรถวัฒน์ 5,643,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

ต่อรองราคา

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 6,348,000 6,348,000 ประมูล 1 หจก.ณรงค์รสชก. 3,140,000 บาท หจก.ณรงค์รสชก. และมีคุณสมบัติถูกต้อง ยังไม่ทําสัญญา

สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (จ้าง) 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 3,390,000 บาท 3,140,000.00             ครบถ้วนตามประกาศ

สายบ้านดอนบม (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย) 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,650,000 บาท
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้า 3,980,000 บาท

5 บจก.อุดรวิภาดา 4,000,000 บาท
6 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 4,380,000 บาท
7 บจก.อําพนวิศวกรรม 4,400,000 บาท
8 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 4,448,000 บาท
9 หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ 4,540,000 บาท
10 หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง 4,761,000 บาท
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 5,000,000 บาท
12 บจก.นิลเพาเวอร์ 5,170,000 บาท
13 หจก.อึ้งแซเฮง 5,340,000 บาท
14 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 5,580,000 บาท
15 หจก.สุขสมบัตขิอนแก่น 5,713,000 บาท
16 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 6,000,000 บาท
17 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 6,300,000 บาท
18 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 6,338,000 บาท
19 หจก.อํานาจเจริญกรุ๊ป 6,338,000 บาท
20 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 6,338,000 บาท
21 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 6,338,000 บาท
22 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 6,338,000 บาท
23 หจก.พี.ที.ที. 6,338,000 บาท
24 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 6,338,000 บาท
25 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 6,338,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

26 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 6,338,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

27 หจก.พั.ที.เทรดดิ้ง(1994) 6,338,000 บาท ต่อรองราคา

28 หจก.อรรถวัฒน์ 6,338,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

29 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 6,338,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

10 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตรแบบ HDPE 2,347,000 2,256,000 ประมูล 1 หจก.รุ่งอรุณวิศวการโยธา 1,370,000 บาท หจก.รุ่งอรุณวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

บ้านกุดน้ําใส หมู่ที่ 1 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง (จ้าง) 2 หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง 1,460,000 บาท 1,370,000.00             
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เอ็ม.ที.จี.อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง 1,698,815 บาท

4 บจก.สยามวอร์เตอร์เทค 1,788,888 บาท
5 หจก.ไอ.เอฟ.ที.เทรดดิ้ง 1,870,000 บาท
6 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,000,000 บาท
7 หจก.อึ้งแซเฮง 2,030,000 บาท
8 บจก.เอ็ม-ซายน์ 2,030,400 บาท
9 หจก.ธ.ธีราการโยธา 2,200,000 บาท
10 บจก.อินเตอร์เทค เทคโนโลยี 2,248,000 บาท
11 บจก.บาเนีย 2,250,000 บาท
12 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 2,250,000 บาท
13 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,252,000 บาท
14 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,252,000 บาท
15 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,252,000 บาท
16 บจก.พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ 2,252,000 บาท
17 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 2,252,000 บาท
18 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,252,000 บาท
19 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 2,252,000 บาท
20 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 2,252,000 บาท
21 หจก.อรรถวัฒน์ 2,252,000 บาท
22 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 2,252,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

11 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 6,600,000 6,381,000 ประมูล 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,050,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ (จ้าง) 2 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,370,000 บาท 3,030,000.00             ต่อรองราคา

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 3,400,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

เชื่อมทางหลวงชนบทสายหนองสองห้อง - นาเชือก 4 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 3,588,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,650,000 บาท
6 หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ 3,770,000 บาท
7 หจก.โคราชพัมนะ 3,900,000 บาท
8 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 4,000,000 บาท
9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 4,440,000 บาท
10 บจก.อุดรวิภาดา 4,500,000 บาท
11 บจก.นิลเพาเวอร์ 4,780,000 บาท
12 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 4,788,800 บาท
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 5,000,000 บาท
14 บจก.ซีโก้ทรานสปอร์ต 5,000,000 บาท
15 หจก.อึ้งแซเฮง 5,380,000 บาท
16 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 5,600,000 บาท
17 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 5,742,000 บาท
18 หจก.ทวีสิน(1985) 5,742,000 บาท
19 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 6,000,000 บาท
20 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 6,371,000 บาท
21 หจก.อํานาจเจริญกรุ๊ป 6,371,000 บาท
22 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 6,371,000 บาท
23 หจก.พี.ที.ที. 6,371,000 บาท
24 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 6,371,000 บาท
25 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 6,371,000 บาท
26 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 6,371,000 บาท
27 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 6,371,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

28 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 6,371,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

29 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 6,371,000 บาท ต่อรองราคา

30 หจก.พี.ที.เทรดดิ้ง(1994) 6,371,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

31 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 6,371,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

32 หจก.อรรถวัฒน์ 6,371,000 บาท

12 โครงการซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา 3,273,837 3,270,294 ประมูล 1 หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน 2,100,000 บาท หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน ยังไม่ทําสัญญา

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (ซื้อ) 2 บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม 2,169,900 บาท 2,100,000.00             
สังกัด อบจ.ขอนแก่น จํานวน 87 รายการ 3 หจก.ไชยเศวต 3,148,000 บาท

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,675,000 1,564,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 1,180,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) 351/2559
บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตําบลหนองมะเขือ 2 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 1,189,000 บาท 1,180,000.00             22-ก.ค.-59
อําเภอพล เชื่อมเขตอําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 1,245,000 บาท

4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,252,000 บาท
5 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 1,300,000 บาท
6 หจก.ธ.ธีราการโยธา 1,300,000 บาท
7 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,407,600 บาท
8 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้า 1,460,000 บาท
9 หจก.นิวัติสินเพิ่มพูนก่อสร้าง 1,490,000 บาท
10 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,500,000 บาท
11 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 1,532,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 824,000 783,000 สอบราคา 1 บจก.อุดรวิภาดา 552,240 บาท บจก.อุดรวิภาดา เสนอราคาต่ําสุด/ 372/2559
สายบ้านม่วง หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านทุ่ม - บ้านสาวะถี 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 558,000 บาท 552,240.00               ต่อรองราคา 28-ก.ค.-59
หมู่ที่ 8 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง(1992) 563,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 640,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 647,000 บาท
6 บจก.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ 665,000 บาท
7 หจก.ธ.ธีราการโยธา 690,000 บาท
8 บจก.พันแสน คอนสตรัคชั่น 700,000 บาท
9 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 704,000 บาท
10 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 704,700 บาท
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 750,000 บาท
12 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้า 760,000 บาท
13 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 767,000 บาท
14 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 783,000 บาท
15 ร้านคลื่นลูกใหม่ - บาท *ราคาที่เสนอในใบเสนอราคา

ไม่เท่ากับราคาที่เสนอ
ในแบบ ปร.5

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,500,000 1,466,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,464,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตําบลดอนดู่ 2 บจก.อุดรวิภาดา 1,466,000 บาท 1,464,000.00             
อําเภอหนองสองห้อง เชื่อมเขตอําเภอเปือยน้อย 3 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 1,466,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 1,466,000 บาท

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโสกดู่ 800,000 799,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 797,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองกุงใหญ่ 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 798,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
อําเภอกระนวน - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 3 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 799,000 บาท 797,000.00               
ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โชคธนกานต์ 799,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

17 โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 983,000 สอบราคา **ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ซ้ําซ้อน เสนอราคาต่ําสุด/

แยกบ้านวังโพน หมู่ที่ 3 - บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ต่อรองราคา

ตําบลหนองกุงใหญ่ - แยกทางหลวงแผ่นดิน และมีคุณสมบัติถูกต้อง

หมายเลข 2152 (ตอนกระนวน - เชียงยืน ) ครบถ้วนตามประกาศ

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

18 โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 2,000,000 1,961,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,959,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สาย ขก 2054 - แยกทางหลวงหมายเลข 2039 -  2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,961,000 บาท 1,959,000.00             
โคกโคน ตําบลห้วยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,961,000 บาท

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง 1,000,000 983,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 980,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

แบบเคพซีล (ผิวเรียบ) สายบ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 3 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 982,000 บาท 980,000.00                
ตําบลโนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 3 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 983,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง 1,000,000 982,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 979,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

แบบเคพซีล (ผิวเรียบ) สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 981,000 บาท 979,000.00               
ตําบลซําจาน หมู่ที่ 20 ตําบลบ้านค้อ - 3 หจก.ภูเบศวิศวกรรมการโยธา 1982 981,500 บาท
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงแผ่นดิน 1,493,000 1,446,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 958,300 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดี ยังไม่ทําสัญญา

หมายเลข 230- บ้านบึงฉิมหมู่ที่ 4 ตําบลบึงเนียม 2 บจก.อุดรวิภาดา 960,000 บาท เวลลอปเมนท์
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง (1992) 977,000 บาท 958,300.00               

4 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 999,990 บาท
5 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,134,000 บาท
6 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 1,158,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

7 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 1,200,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

8 หจก.ธ.ธีรา การโยธา 1,260,000 บาท ต่อรองราคา

9 หจก.ชีนพรวิศวกรรม 1,290,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

10 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,300,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

11 หจก.ช.สิรินทร์ 1,380,000 บาท
12 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล - บาท

22 โครงการเสริมสร้างทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 934,000 713,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 568,000 บาท หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ ยังไม่ทําสัญญา

คอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 - 2 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 569,000 บาท 568,000.00               
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองสองห้อง 3 บจก.อุดรวิภาดา 650,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นศิริธรรม 713,000 บาท

23 โครงการเสริมผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 560,000 429,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 342,000 บาท หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ ยังไม่ทําสัญญา

คอนกรีต สายบ้านเมย หมู่ที่ 8 ตําบลหนองสองห้อง - 2 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 343,000 บาท 342,000.00               
ตําบลหนองเหล็ก หมู่ที่ 1 ตําบลหันโจด 3 บจก.อุดรวิภาดา 429,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นศิริธรรม 429,000 บาท

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ 1,462,000 1,410,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,408,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ ยังไม่ทําสัญญา

ผิวเรียบ สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตําบลโนนธาตุ 2 หจกส.พัฒนวิศวการโยธา 1,409,000 บาท 1,408,000.00             
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - 3 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 1,010,000 บาท
ตําบลเมืองโคน อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

25 โครงการเสริมผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 1,706,000 1,303,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 865,000 บาท หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ ยังไม่ทําสัญญา

คอนกรีต สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 2 หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ 866,570 บาท 865,000.00               
ตําบลหนองสองห้อง - ตําบลหนองไผ่ล้อม 3 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 977,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.อุดรวิภาดา 1,042,400 บาท

5 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท 1,087,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,172,700 บาท เสนอราคาต่ําสุด/

7 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,210,000 บาท ต่อรองราคา

8 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,250,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,300,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 481,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 378/2559
สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - แหล่งเกษตร 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 481,800 บาท 481,000.00               29-ก.ค.-59
หนองหญ้าปล้อง เชื่อมถนน คสล.สายบ้านฝาง - 3 หจก.สามบี ก่อสร้าง (บีบีบี) 483,000 บาท
บ้านโนนทอง ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยหินเกิ้ง 499,600 496,800 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 325/2559
หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท 495,000.00               13-ก.ค.-59
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 496,500 บาท

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 457,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 455,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888
สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 - อ่างเก็บน้ํา 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 455,500 บาท 455,000.00               
ฝายคึกฤทธิ์แหล่งเกษตรชุมชน ตําบบลโนนทอง 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 457,000 บาท
อําเภอหนองเรือ เชื่อมตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น

29 โครงการขุดลอกลําห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย 258,000 269,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 256,800 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ 373/2559
หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดั่ง - เขตเทศบาลตําบลหนองสองห้อง 2 หจก.สามบี ก่อสร้าง (บีบีบี) 257,500 บาท 256,800.00               28-ก.ค.-59
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 258,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

30 โครงการขุดลอกลําห้วยโสกแร่ ช่วงบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 - 220,000 229,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 218,800 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ เสนอราคาต่ําสุด/ 361/2559
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า อําเภอพล 2 หจก.โพธิ์พยา คอนสตรัคชั่น 219,500 บาท 218,800.00               ต่อรองราคา 26-ก.ค.-59
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบี ก่อสร้าง (บีบีบี) 220,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 317,000 305,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 303,500 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น ครบถ้วนตามประกาศ 360/2559
สายบ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 - บ้านโนนคูณ 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 304,000 บาท 303,500.00               25-ก.ค.-59
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโคก - บ้านซับแดง หมู่ที่ 5 3 หจก.ขอนแก่น - วรรณสวัสดิ์ (1998 305,000 บาท
ตําบลทรัพย์สมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น

32 โครงการขุดลอกลําห้วยบุนา บ้านเปือย หมู่ที่ 5 490,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 488,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 314/2559
ตําบลโนนทัน - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 489,300 บาท 488,000.00               12-ก.ค.-59
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบี ก่อสร้าง(บีบีบี) 490,000 บาท

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาฮี 499,600 496,800 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 319/2559
หมู่ที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท 495,000.00               13-ก.ค.-59
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่น - วรรณสวัสดิ์ (1998 496,500 บาท

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแถมถนนลูกรัง 490,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 481,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 375/2559
สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6, บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 482,500 บาท 481,000.00               29-ก.ค.-59
ตําบลกุดกว้าง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 483,000 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ําชี 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 365/2559
ช่วงบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองเพีย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,500 บาท 495,000.00               27-ก.ค.-59
อําเภอบ้านไผ่ - เขตเทศบาลโคกสําราญ
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโสกเสือ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 497,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งชมพู - บ้านหนองผักแว่น 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 498,200 บาท 497,000.00               ต่อรองราคา

หมู่ที่ 5 ตหบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 499,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหินลาด 490,000 452,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 450,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 357/2559
หมู่ที่ 12 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 451,000 บาท 450,000.00               25-ก.ค.-59
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10 ตําบลนาชุมแสง 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 452,000 บาท
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเขวา 499,600 496,800 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 320/2559
หมู่ที่ 9 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอชนบท 2 หจก.ขอนแก่น - วรรณสวัสดิ์ (1998 495,500 บาท 495,000.00               13-ก.ค.-59
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,800 บาท

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 5,6 464,000 445,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 443,500 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 353/2559
ตําบลโนนคอม - ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 444,000 บาท 443,500.00               25-ก.ค.-59
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 445,000 บาท

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง 490,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 481,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 376/2559
หมู่ที่ 15 - แหล่งเกษตรชุมชน เชื่อมทางหลวง อบจ. 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,200 บาท 481,000.00               29-ก.ค.-59
สายบ้านดงน้อย - บ้านหินลาด ตําบลโนนทอง 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 482,500 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

41 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 498,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สาย ขก 2075 หนองคา - วังมน ช่วงบ้านโนนสะอาด 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 499,200 บาท 498,000.00               
หมู่ที่ 9 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 500,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

42 โครงการขุดลอกลําห้วยม่วง บ้านโนนสว่าง 227,000 236,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 226,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด/ 369/2559
หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดั่ง - ตําบลหนองสองห้อง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 226,400 บาท 226,000.00               ต่อรองราคา 28-ก.ค.-59
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 227,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

43 โครงการขุดลอกลําห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโพนงาม 416,000 400,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูนทรัพธนอนันต์ 398,500 บาท หจก.พูนทรัพธนอนันต์ 347/2559
หมู่ที่ 4 - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 399,000 บาท 398,500.00               22-ก.ค.-59
ตําบลท่านางแนว อําเภอแวงน้อย - เขตติดต่อ 3 หจก.เบญจไตรรัตน์ 400,000 บาท
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

44 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 498,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตําบลภูเวียง - บ้านโคกโก่ง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,500 บาท 498,000.00               
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 500,000 บาท

45 โครงการขุดลอกลําหห้วยหินกอง ช่วงบ้านป่าพร้าว 499,000 521,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 350/2559
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ - เขตตําบลโนนข่า 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,800 บาท 497,000.00               22-ก.ค.-59
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยทราย 490,000 452,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 450,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 13 - เขตป่าชุมชนโคกหินแม่ช้าง ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 451,500 บาท
อําเภอหนองเรือ เชื่อมตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 452,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 248,000 248,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 246,800 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ ยังไม่ทําสัญญา

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



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองขาม 310,600 327,500 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 309,500 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ 321/2559
หมู่ที่ 11 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 310,000 บาท 309,500.00               ต่อรองราคา 13-ก.ค.-59

3 หจก.สามบี ก่อสร้าง (บีบีบี) 310,500 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 464,000 445,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 443,500 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 352/2559
ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน - อําเภอชุมแพ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 444,000 บาท 443,500.00               25-ก.ค.-59
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 445,000 บาท

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนกอก 390,000 385,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 383,500 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 358/2559
หมู่ที่ 8 - อ่างเก็บน้ําหางเขื่อนอุบลรัตน์ ตําบลบ้านผือ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 384,000 บาท 383,500.00               25-ก.ค.-59
เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 4063 อําเภอหนองเรือ 3 หจก.สามบี ก่อสร้าง (บีบีบี) 385,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

51 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยตะคล้อ 406,000 406,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 404,500 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ 324/2559
บ้านหนินลาด หมู่ที่ 5 ตําบลสําโรง - ตําบลหนองเม็ก 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 405,000 บาท 404,500.00               13-ก.ค.-59
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เบญจไตรรัตน์ 406,000 บาท

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 479,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ - ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองบัวคํามูล หมู่ที่ 4 ตําบลคูคํา 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,800 บาท ดีเวลลอปเมนท์
อําเภอซําสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตําบลโคกสี 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 481,000 บาท 479,000.00               
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงที่ 2) ทางหลวง 302,000 282,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 281,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 330/2559
แผ่นดิน หมายเลข 201 - บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 281,500 บาท 281,000.00               14-ก.ค.-59
ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 282,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

54 โครงการขุดลอกลําห้วยบุ่งขี บ้านหนองก้านเหลือง 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,500 บาท 495,000.00               ต่อรองราคา

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซทถนนลูกรัง 490,000 452,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 450,500 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 359/2559
สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11, บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 7,8 - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 451,000 บาท 450,500.00               25-ก.ค.-59
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตําบลโนนทัน 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 452,000 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

56 โครงการขุดลอกลําห้วยอีโซ ช่วงบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 499,000 521,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 336/2559
ตําบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตําบลโสกนกเต็น 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 499,000 บาท 497,000.00               15-ก.ค.-59
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 7 394,000 378,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 376,500 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลโนนคอม อําเภอภูผาม่าน - อําเภอชุมแพ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 377,000 บาท 376,500.00               
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 378,000 บาท

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านก้องเจริญ 321,000 388,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 320,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 329/2559
หมู่ที่ 12 ตําบลวังหินลาด - ตําบลหนองไผ่ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 320,600 บาท 320,000.00               14-ก.ค.-59
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 321,000 บาท

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหม่ 490,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 484,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 344/2559
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง - บ้านเหล่าใหญ่ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 485,500 บาท ดีเวลลอปเมนท์ 21-ก.ค.-59
หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 486,000 บาท 484,000.00               



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

60 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ํา สถานีสูบน้ําบ้านหนองผือ 498,000 527,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 496,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ําสุด/ 316/2559
หมู่ที่ 6,7 - ทางหลวงชนบท ขก 4063 ตําบลบ้านผือ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 496,800 บาท 496,000.00               ต่อรองราคา 12-ก.ค.-59
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง 498,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

61 โครงการขุดลอกลําห้วยวังจาน ช่วงบ้านหนองแวง 499,000 518,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 334/2559
หมู่ที่ 3 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตําบลโจดหนองแก - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,500 บาท 497,000.00               15-ก.ค.-59
เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท

62 โครงการขุดลอกลําห้วยกระดิ่ง(ตอนล่าง) บ้านหนองทุ่ม 392,000 409,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 390,500 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ 370/2559
หมู่ที่ 3 ตําบลดอนดั่ง - ตําบลหันโจด อ.หนองสองห้อง 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 391,000 บาท 390,500.00               28-ก.ค.-59
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 392,000 บาท

63 โครงการขุดลอกลําห้วยบ่อ ช่วงบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 499,000 393,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 367/2559
ตําบลหนองแวงโสกพระ - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,200 บาท 497,000.00               27-ก.ค.-59
ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 464,000 445,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย้นเป็นสุข 443,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย้นเป็นสุข ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน - อําเภอชุมแพ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 443,800 บาท 443,000.00               
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 445,000 บาท

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเจริญ 350,000 365,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 348,500 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 312/2559
หมู่ที่ 4 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 349,000 348,500.00               7-ก.ค.-59
จังหวัดขอนแก่น - อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 350,000



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง 200,000 207,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 199,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ เสนอราคาต่ําสุด/ 339/2559
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแวง บ้านดงกลาง ตําบลบ้านโต้น 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 199,400 บาท 199,000.00               ต่อรองราคา 15-ก.ค.-59
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 200,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

67 โครงการขุดลอกลําห้วยยาง บ้านหนองก้านเหลือง 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 337/2559
หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,200 บาท 495,000.00               15-ก.ค.-59

3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 497,000 บาท

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองโน   499,600 496,800 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 494,500 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 340/2559
หมู่ที่ 5  บ้านกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท 494,500.00               15-ก.ค.-59
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่น-วรรณสวีสดิ์(1998) 496,500 บาท

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 185,000 178,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 177,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตําบลนาแพง - 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 177,700 บาท 177,000.00               
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อําเภอโคกโพธ์ไชย 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 178,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองผือ 495,000 457,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 455,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6,7 - ทางหลวงชนบท ขก 4063  ตําบลบ้านผือ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 455,800 บาท 455,000.00               
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 457,000 บาท

71 โครงการขุดลอกลําห้วยมะเฟือง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 256,000 267,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 254,500 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลหนองสองห้อง - เขตเทศบาลตําบลหนองสองห้อง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 255,000 บาท 254,500.00               
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 256,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

72 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยทราย 490,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.เจริญทรัพย์ 59 481,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์ 59 เสนอราคาต่ําสุด/ ยังไม่ทําสัญญา

 หมู่ที่ 13 - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 482,500 บาท 481,000.00               ต่อรองราคา

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 483,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

73 โครงการขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า บ้านหนองคลองเจริญ 232,000 240,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 230,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ 377/2559
หมู่ที่ 9 ตําบลสําโรง - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 231,000 บาท 230,000.00               29-ก.ค.-59
ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 232,000 บาท

74 โครงการขุดลอกลําห้วยปอ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1,10 498,000 527,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 496,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 315/2559
ตําบลโนนทอง - ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 497,200 บาท 496,000.00               12-ก.ค.-59
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,000 บาท

75 ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า ช่วงบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 - 499,000 521,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 333/2559
บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 ตําบลโจดหนองแก - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,000 บาท 497,000.00               15-ก.ค.-59
เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 498,800 บาท

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพละศึกษา 2 312,000 312,000 ตกลงราคา ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 312,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 348/2559
312,000.00               22-ก.ค.-59

77 โครงการขุดลอกลําห้วยหัน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 490,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.เจริญทรัพย์ 59 488,000 บาท หจก.เจริยทรัพย์ 59 326/2559
ตําบลหนองสระ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านกง 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 489,500 บาท 488,000.00               14-ก.ค.-59
เชื่อมตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 490,000 บาท

78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ําชี ช่วงบ้านวังเวิน 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคสักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคสักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 366/2559
หมู่ที่ 8 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท - 2 หจก.ขอนแก่น -วรรณสวัสดิ์ (1998) 496,200 บาท 495,000.00               27-ก.ค.-59
เขตตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 497,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนกู่ หมู่ที่ 5 494,500 467,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 465,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด/ 341/2559
ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง - บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 466,500 บาท 465,000.00               ต่อรองราคา 15-ก.ค.-59
ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 467,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ

80 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านกุดแคน หมู่ที่ 8 - 327,000 302,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 300,500 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 362/2559
บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 19เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 301,500 300,500.00               26-ก.ค.-59
หมายเลข 2038 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 302,500
จังหวัดขอนแก่น

81 ขุดลอกลําห้วยตําแย ช่วงบ้านชาด หมู่ที่ 1 - 499,000 521,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 335/2559
บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองพล -       2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,500 บาท 497,000.00               15-ก.ค.-59
เขตตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท

82 โครงการเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านอีโล 1,390,000 1,390,000 ตกลงราคา ร้านการเงินค้าไม้ 1,390,000 บาท ร้านการเงินค้าไม้ 318/2559
หมู่ที่ 5 ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1,390,000.00             13-ก.ค.-59

83 จ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน 119,000 119,000 ตกลงราคา ร้านวีระโฆษณา 119,000 บาท ร้านวีระโฆษณา 328/2559
งานมหกรรมการจัดการศึกษษท้องถิ่น 119,000.00               14-ก.ค.-59
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
 ประจําปี 2559

84 จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 140,000 140,000 ตกลงราคา น.ส.ศิริการณ์ น้อยวังหิน 140,000 บาท น.ส.ศิริการณ์ น้อยวังหิน 363/2559
140,000.00               26-ก.ค.-59



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

85 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สําหรับใช้ฝึกปฎิบัติทําฝายหินทิ้ง 160,067 160,067 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 160,067 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข เสนอราคาต่ําสุด/ ซื้อ 
แบบประชาอาสา 160,067.00               ต่อรองราคา 34/2559

และมีคุณสมบัติถูกต้อง 6-ก.ค.-59
ครบถ้วนตามประกาศ

86 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สําหรับใช้ฝึกปฎิบัติทําฝายหินทิ้ง 294,540 294,540 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 294,540 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข ซื้อ 
แบบประชาอาสา 294,540.00               36/2559

7-ก.ค.-59

87 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ 171,760 171,760 ตกลงราคา ร้านณีรนุชพัธุ์ไม้ 171,760 บาท ร้านณีรนุชพัธุ์ไม้ ซื้อ 
171,760.00               37/2559

8-ก.ค.-59

88 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สําหรับใช้ฝึกปฎิบัติทําฝายหินทิ้ง 483,130 483,130 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 483,130 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข ซื้อ 
แบบประชาอาสา 483,130.00               38/2559

15-ก.ค.-59

89 ซื้อพันธุ์พืชและวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรี 490,000 490,000 ตกลงราคา ร้านฟาร์มเห็ดสิริพร 490,000 บาท ร้านฟาร์มเห็ดสิริพร ซื้อ 
490,000.00               39/2559

21-ก.ค.-59

90 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สําหรับใช้ฝึกปฎิบัติทําฝายหินทิ้ง 157,340 157,340 ตกลงราคา หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 157,340 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ ซื้อ 
แบบประชาอาสา 157,340.00               40/2559

21-ก.ค.-59

91 โครงการซ่อม - สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส 398,000 398,000 ตกลงราคา หจก.ประภัสรา การโยธา 398,000 บาท หจก.ประภัสรา การโยธา 379/2559
เทิดไทร์องค์ราชินี 84 พรรษา 398,000.00               29-ก.ค.-59



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชินี 260,000 260,000 ตกลงราคา ร้านจันทร์เพ็ญพาณิชย์ 260,000 บาท ร้านจันทร์เพ็ญพาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด/ ซื้อ
260,000.00               ต่อรองราคา 35/2559

และมีคุณสมบัติถูกต้อง 6-ก.ค.-59
ครบถ้วนตามประกาศ

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


