
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา

1 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 8,925,000 7,842,000 ประมูล 1 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 4,200,000 บาท หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ เสนอราคาต่ําสุด 492/2559

สายบานสารจอด หมูที่ 2 , บานหนองขี้ควาย (จาง) 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 4,289,574 บาท 4,200,000.00            และมีคุณสมบัติถูกตอง 27-ก.ย.-59

หมูที่ 4 ตําบลซํายาง - เขตตําบลนาจาน 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 4,500,000 บาท ครบถวนตามประกาศ (สัญญาจาง)

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 4 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 4,778,000 บาท

5 บจก.อําพนวิศวกรรม 4,890,000 บาท

6 บจก.อุดรวิภาดา 5,000,000 บาท

7 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท 5,800,000 บาท

8 หจก.บานไผธนทรัพย 5,800,000 บาท

9 หจก.สิริภูมิการโยธา 5,850,000 บาท

10 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 6,000,000 บาท

11 หจก.ป.รุงเรืองคอนกรีต 6,190,000 บาท

12 หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น 6,800,000 บาท

13 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง 6,820,000 บาท

14 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 6,900,000 บาท

15 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 718,800,000 บาท

16 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 7,300,000 บาท

17 หจก.คิงสวินทอป 7,500,000 บาท

18 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 7,606,000 บาท

19 หจก.พัณกมลกอสราง 7,800,000 บาท

20 หจก.เทพยทัศนแอสเซท 7,812,000 บาท

21 หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร 7,812,000 บาท

22 หจก.เดชบุญฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ) 7,812,000 บาท

23 หจก.พี.ที.ที. 7,812,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

24 หจก.พานิชเขื่องในกอสราง 7,812,000 บาท

25 หจก.เอ.พี.มาสเตอรแปลน 7,812,000 บาท

26 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 7,812,000 บาท

27 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 7,812,000 บาท

28 หจก.อรรถวัฒน 7,812,000 บาท

29 หจก.โคราชพัฒนะ 7,812,000 บาท

30 หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง 7,812,000 บาท

31 บจก.อุบลสถาปตย 7,812,000 บาท

2 ซ้ือครุภัณฑเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการ 38,520,000 38,520,000 ประมูล 1 บจก.พัฒนลัดดา 38,124,000 บาท บจก.พัฒนลัดดา เสนอราคาต่ําสุด  53/2559

เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ซื้อ) 2 บจก.อรรถภัทร 38,130,500 บาท 38,124,000.00           และมีคุณสมบัติถูกตอง 13-ก.ย.-59

สังกัด อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน จํานวน 5 รูปแบบ ครบถวนตามประกาศ (สัญญาซ้ือขาย)

3 ซ้ือวัสดุเคมีภัณฑปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 25,000,000 25,000,000 ประมูล 1 บจก.เขาใหญเทรดดิ้ง 2016 24,711,799 บาท บจก.เขาใหญเทรดด้ิง 2016 "

และโรคติดตออุบัติใหมอุบัติซํ้า จํานวน 8 รายการ (ซื้อ) 2 บจก.เอช.ซี.พี 24,750,921 บาท 24,711,799.00           

4 ซ้ือครุภัณฑหอง E-Classroom เพื่อพัฒนาคุณภาพ 3,034,500 3,034,500 ประมูล 1 บจก.บางนราซิสเต็ม 3,010,000 บาท บจก.บางนราซิสเต็ม " 52/2559

ศูนยการศึกษานอกระบบ และการศึกษา (ซื้อ) 2 บจก.วัน เอดูเคชั่น 3,016,000 บาท 3,010,000.00            12-ก.ย.-59

ตามอัธยาศัย ในเขตจังหวัดขอนแกน 3 บจก.เพนดิดิคาน 3,022,500 บาท (สัญญาซ้ือขาย)

5 ซ้ือครุภัณฑหอง ASEAN e-classroom ระดับ 9,000,000 8,931,200 ประมูล 1 บจก.วัน เอดูเคชั่น 8,891,200 บาท บจก.วัน เอดูเคชั่น " 51/2559

มัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ซื้อ) 2 บจก.เพนดิดิคาน 8,893,200 บาท 8,891,200.00            12-ก.ย.-59

ของโรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแกน 3 บจก.บางนราซิสเต็ม 8,899,200 บาท (สัญญาซ้ือขาย)



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 ซ้ือครุภัณฑหอง E- classroom สําหรับพัฒนา 10,000,000 9,727,200 ประมูล 1 บจก.วัน เอดูเคชั่น 9,677,200 บาท บจก.วัน เอดูเคชั่น เสนอราคาต่ําสุด 56/2559

เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ซื้อ) 2 บจก.เพนดิดิคาน 9,678,200 บาท 9,677,200.00            และมีคุณสมบัติถูกตอง 20-ก.ย.-59

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด 3 บจก.เอส.เอ็ม.แอลไลทติ้ง 9,681,200 บาท ครบถวนตามประกาศ (สัญญาซ้ือขาย)

ขอนแกน

7 ซ้ือครุภัณฑหอง ASEAN e-classroom ระดับ 5,050,000 4,721,400 ประมูล

มัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ซื้อ)

ของโรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแกน

8 โครงการซ้ือส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 7,456,640 7,453,840 ประมูล 1 บจก.ไกรธีระ 7,411,000 บาท บจก.ไกรธีระ เสนอราคาต่ําสุด  55/2559

และคณิตศาสตรสําหรับชั้นประถมศึกษา (ซื้อ) 2 บจก.เออีซี ไซแอนด ทูลคิท 7,420,840 บาท 7,411,000.00            และมีคุณสมบัติถูกตอง 19-ก.ย.-59

จํานวน 16 รายการ ใหกับโรงเรียน 3 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7,416,440 บาท ครบถวนตามประกาศ (สัญญาซ้ือขาย)

ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนกน เขต 1

9 โครงการกอสราฝายหินทิ้ง หมูบานวังนํ้าทิพย 620,000 620,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแกน 617,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแกน " 448/2559

หมูที่ 10 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง (จาง) 2 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 619,000 บาท 617,000.00               13-ก.ย.-59

จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 619,500 บาท (สัญญาจาง)

10 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,957,000 1,957,000 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสารกอสราง 1,954,000 บาท หจก.ไดโนเสารกอสราง " 466/2559

สายบานคูคลอง หมูที่ 7 ตําบลคูคํา - (จาง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,956,000 บาท 1,954,000.00            21-ก.ย.-59

ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังกวัดขอนแกน 3 บจก.อุดรวิภาดา 1,956,000 บาท (สัญญาจาง)

4 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,956,000 บาท

11 โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง 1,962,000 1,962,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,959,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ " 468/2559

แบบเคพซีล สายบานมูลนาค หมูที่ 7 - บานสามหมอ (จาง) 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,961,000 บาท 1,959,000.00            21-ก.ย.-59

หมูที่ 1 ตําบลโพธ์ิไชย อําเภอโคกโพธ์ิไชย 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,961,000 บาท (สัญญาจาง)

จังหวัดขอนแกน 4 บจก.อุดรวิภาดา 1,961,000 บาท

*ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากราคาเริ่มตนในการประมูล ไมเปนไปตามขอกําหนดในประกาศ*



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

12 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,957,000 1,957,000 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสารกอสราง 1,972,000 บาท หจก.ไดโนเสารกอสราง เสนอราคาต่ําสุด 464/2559

สายทางหลวง ขก 2039 - บานหวยโจด หมูที่ 3 (จาง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,974,000 บาท 1,972,000.00            และมีคุณสมบัติถูกตอง 21-ก.ย.-59

ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ป.รุงเรืองคอนกรีต 1,975,000 บาท ครบถวนตามประกาศ (สัญญาจาง)

13 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,957,000 1,957,000 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,954,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ " 451/2559

สาย ขก 10049 สายบานคอกคี - บานกุดทิง (จาง) 2 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,955,000 บาท 1,954,000.00            14-ก.ย.-59

ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,956,000 บาท (สัญญาจาง)

4 บจก.อุดรวิภาดา 1,956,000 บาท

14 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,910,000 1,910,000 สอบราคา 1 บจก.อุดรวิภาดา 1,907,000 บาท บจก.อุดรวิภาดา " 473/2559

สาย ขก 10024 บานหนองตาไก - (จาง) 2 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,908,000 บาท 1,907,000.00            21-ก.ย.-59

บานทาชางนอย (รับโอน) อําเภอสีชมพู 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,909,000 บาท (สัญญาจาง)

จังหวัดขอนแกน 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,909,000 บาท

15 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,926,000 1,926,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,923,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ " 472/2559

สายบานโนน หมูที่ 1 ตําบลบานโนน - (จาง) 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,925,000 บาท 1,923,000.00            21-ก.ย.-59

บานหนองบัวนอย หมูที่ 6 ตําบลหนองตูม 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,925,000 บาท (สัญญาจาง)

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 4 หจก.กฤติมากอสราง 1,925,000 บาท

16 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,926,000 1,926,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,922,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " 456/2559

บานโนนงาม หมูที่ 3 ตําบลภูหาน อําเภอสีชมพู - (จาง) 2 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,923,000 บาท 1,922,000.00            16-ก.ย.-59

บานหนองหนามแทง หมูที่ 8 ตําบลหนองเขียด 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,925,000 บาท (สัญญาจาง)

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 4 หจก.กฤติมากอสราง 1,925,000 บาท
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17 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,975,000 1,975,000 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสารกอสราง 1,972,000 บาท หจก.ไดโนเสารกอสราง เสนอราคาต่ําสุด 471/2559

สายจากบานดงเย็น หมูที่ 12 ตําบลบัวใหญ (จาง) 2 หจก.กฤติมากอสราง 1,974,000 บาท 1,972,000.00            และมีคุณสมบัติถูกตอง 21-ก.ย.-59

อําเภอนํ้าพอง - บานหนองแสง หมุที่ 4 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,974,000 บาท ครบถวนตามประกาศ (สัญญาจาง)

ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 4 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,975,000 บาท

18 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,970,000 1,970,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,967,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ " 465/2559

สาย ขก 10008 บานยางคํา - บานเม็ง (จาง) 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,969,000 บาท 1,967,000.00            21-ก.ย.-59

ชวงบานยางคํา (ถนน อบจ.ขอนแกน รับถายโอน) 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,969,000 บาท (สัญญาจาง)

ตําบลยางคํา 4 หจก.กฤติมากอสราง 1,969,000 บาท

19 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,932,000 1,932,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,929,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ " 467/2559

สาย ขก 10010 บานหวาไง - บานดงนอย (จาง) 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,931,000 บาท 1,929,000.00            21-ก.ย.-59

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,931,000 บาท (สัญญาจาง)

4 หจก.กฤติมากอสราง 1,931,000 บาท

5 บจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,931,500 บาท

20 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,970,000 1,970,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,967,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " 489/2559

สายทางหลวง ขก 23 แยกบานแคนเหนือ (จาง) 2 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,968,000 บาท 1,967,000.00            23-ก.ย.-59

หมูที่ 1 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,969,000 บาท (สัญญาจาง)

จังหวัดขอนแกน 4 หจก.กฤติมากอสราง 1,969,000 บาท

21 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,970,000 1,970,000 สอบราคา 1 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,967,000 บาท บจก.อําพนวิศวกรรม " 463/2559

สายทางหลวง ขก 2301- แยกบานหนองตับเตา (จาง) 2 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,968,000 บาท 1,967,000.00            21-ก.ย.-59

หมูที่ 7 ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,969,000 บาท (สัญญาจาง)

4 หจก.กฤติมากอสราง 1,969,000 บาท



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

22 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,962,000 1,962,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,959,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ เสนอราคาต่ําสุด 490/2559

สาย ขก 10022 บานโนนสะอาด - บานหนองตาไก (จาง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,961,000 บาท 1,959,000.00            และมีคุณสมบัติถูกตอง 23-ก.ย.-59

แยกบานกุดธาตุ หมูที่ 1,2 ตําบลกุดธาตุ 3 หจก.กฤติมากอสราง 1,961,000 บาท ครบถวนตามประกาศ (สัญญาจาง)

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,961,000 บาท

23 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,963,000 1,963,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,960,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " 495/2559

สาย ขก.ถ10072 บานเหลานาดี - บานกระเดื่อง (จาง) 2 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,961,000 บาท 1,960,000.00            27-ก.ย.-59

(ถนน อบจ.ขอนแกน รับการถายโอน) 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,962,000 บาท (สัญญาจาง)

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 4 หจก.กฤติมากอสราง 1,962,000 บาท

24 โครงการซอมสรางผิวจราจรแบบเคพซีล 1,995,000 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,992,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ " 498/2559

สายบานปาเส้ียว หมูที่ 6 ตําบลบานเม็ง - (จาง) 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,994,000 บาท 1,992,000.00            27-ก.ย.-59

บานทาศาลา หมูที่ 8 ตําบลหนองเรือ 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,994,000 บาท (สัญญาจาง)

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 4 หจก.กฤติมากอสราง 1,994,000 บาท

25 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 977,000 977,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 975,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ " 493/2559

สาย ขก. ถ.10016 บานหนองนาคํา - บานขนวน (จาง) 2 หจก.กฤติมากอสราง 976,000 บาท 975,000.00               27-ก.ย.-59

(ถนน อบจ.ขอนแกนรับการถายโอน) 3 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 976,000 บาท (สัญญาจาง)

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 976,000 บาท

26 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,962,000 1,962,000 สอบราคา หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,959,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ " 494/2559

สาย ขก.ถ.10012 บานดอนโมง - โนนฆอง (จาง) 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,960,000 บาท 1,959,000.00            27-ก.ย.-59

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,961,000 บาท (สัญญาจาง)

4 หจก.กฤติมากอสราง 1,961,000 บาท



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 โครงการขุดสระนํ้าในไรนา อําเภอชุมแพ 1,995,000 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.แมอิงดอกคําใต 1,024,650 บาท หจก.แมอิงดอกคําใต เสนอราคาต่ําสุด 496/2559

จังหวัดขอนแกน จํานวน 81 บอ (จาง) 2 หจก.นามศรีรุงเรือง 1,070,000 บาท 1,024,650.00            และมีคุณสมบัติถูกตอง 27-ก.ย.-59

3 หจก.4 พี คอนสตรัคชั่น แอนดซัพพลาย 1,154,900 บาท ครบถวนตามประกาศ (สัญญาจาง)

4 หจก.พีดีริช 1,179,000 บาท

5 หจก.ณรงคชางยนต 1,198,800 บาท

6 หจก.ออนศรี เจเนอรัล เวิรค 1,215,000 บาท

7 หจก.อุดมเจริญกิจการ 1,215,000 บาท

8 หจก.เจ.วาย.กอสราง (1992) 1,290,000 บาท

9 หจก.กิมเล้ิงกอสรางและการโยธา 1,368,900 บาท

10 บจก.งามทรัพยอนันต เอ็นจิเนียริ่ง

 แอนดคอนสตรัคชั่น

1,391,000 บาท

11 หจก.อุบลรัตนแทรกเตอร 1,450,000 บาท

12 หจก.สามพี คอนสตรัคชั่น 1,498,500 บาท

13 หจก.โชคดีชนกานต 2015 1,600,000 บาท

14 หจก.เอส.เอชคอนสตรัคชั่น 1,688,000 บาท

15 หจก.ธ.ธีรา การโยธา 1,690,000 บาท

16 หจก.ธนกฤตรุงเจริญทรัพย 1,700,000 บาท

17 หจก.พรมธนวัฒน 1,775,550 บาท

18 หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น 1,800,000 บาท

19 หจก.ชุติมันตรุงเรือง 1,863,000 บาท

20 บจก.เอ ซี อ็ม ดีเวลลอปเมนท 1,945,000 บาท

21 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล - บาท



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

28 ซ้ือเกาอ้ีน่ังพักคอย ชนิด 3 ที่น่ัง จํานวน 300 ชุด 900,000 900,000 สอบราคา 1 หจก.บีบี โปรดักส 619,530 บาท หจก.บีบี โปรดักส เสนอราคาต่ําสุด 54/2559

(ซื้อ) 2 บจก.ชารลี เมกเกอร 657,766 บาท 619,530.00               และมีคุณสมบัติถูกตอง 19-ก.ย.-59

3 บจก.อภิโชคดีไซน 666,900 บาท ครบถวนตามประกาศ (สัญญาซ้ือขาย)

4 บจก.แจกเฟอรนิเจอร 713,904 บาท

5 บจก.เมืองเกาเฟอรนิเจอร 793,500 บาท

6 บจก.เค อาร 2015 กรุป 764,700 บาท

7 หจก.กรวิรัตน 803,700 บาท

8 บจก.ดับบลิวเอสเฟอรนิเจอรแอดนดีไซน 807,000 บาท

9 บจก.ขอนแกนคลังนานาธรรม 867,000 บาท

10 บจก.บูริบูรณกิจ 1988 876,000 บาท

11 หจก.เอ็ม แอนด จี ซิสเต็ม 897,000 บาท

12 หจก.สหสีแกว 900,000 บาท

29 ซ้ือหินคลุกเกรด A 999,580 940,821 สอบราคา 1 บจก.พอขุนสีรมเย็นเปนสุข 839,230 บาท บจก.พอขุนสีรมเย็นเปนสุข " ยังไมทําสัญญา

(ซื้อ) 2 หจก.โชคเจริญ วาปปทุม 843,000 บาท 839,230.00               

3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 940,821 บาท

30 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าภายในสํานักงาน 345,500 345,500 ตกลงราคา 1 หจก.ทองเกาดีไซน แอนดบิวด 343,333 บาท หจก.ทองเกาดีไซน เสนอราคาตํ่าสุด 437/2559

อบจ.ขอนแกน อาคาร 1 รหัสพัสดุ อก 005-17-0001 2 รานส.วรุตมกอสราง 344,000 บาท แอนดบิวด 5-ก.ย.-59

343,333.00               (สัญญาจาง)

31 โครงการปรับปรุงซอมแซมปอมยาม 172,200 172,200 ตกลงราคา 1 หจก.ทองเกาดีไซนแอนดบิวด 170,000 บาท หจก.ทองเกาดีไซน " 454/2559

รักษาความปลอดภัยประตู 1 และประตู 3 2 ราน ส.วรุตมกอสราง 171,555 บาท แอนดบิวด 15-ก.ย.-59

อบจ.ขอนแกน (รหัสพัสดุ อก 184-49-0001 และ 170,000.00               (สัญญาจาง)

รหัสพัสดุ อก 184-59-0004)



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

32 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง 441,000 441,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสารกอสราง 439,500 บาท หจก.ไดโนเสารกอสราง เสนอราคาตํ่าสุด 497/2559

สายบานฝายหิน หมูที่ 6 - บานคึมชาติ หมูที่ 8 2 หจก.มิตรชุมแพกอสราง 440,500 บาท 439,500.00               27-ก.ย.-59

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 3 หจก.เพิ่มทรัพย 888 441,000 บาท (สัญญาจาง)

33 จางเหมาบริการรถยนตโดยสารปรับอากาศ 280,000 280,000 ตกลงราคา นายสมฃัย คงไกร 280,000 บาท นายสมฃัย คงไกร 839/2559

นําคณะผูบริหารฯ เขาอบรมศึกษาดูงาน 280,000.00               31-ส.ค.-59

ณ จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดสุพรรณบุรี (ตกลงจาง)

และจังหวัดนครปฐม

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ 135,000 135,000 ตกลงราคา หจก.ประยูรทัวร หจก.ประยูรทัวร 864/2559

135,000.00               6-ก.ย.-59

(ตกลงจาง)

35 จางเหมาออกขอสอบ ผอ และรองผอ. 150,528 150,528 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยขอนแกน 150,528 บาท มหาวิทยาลัยขอนแกน 876/2559

150,528.00               14-ก.ย.-59

(ตกลงจาง)

36 ซ้ือวัสดุซอมปะผิวจราจร จํานวน 3 รายการ 499,696.70 499,696.70 ตกลงราคา บจก.ศิลากรีนแลนด 499,696.70 บาท บจก.ศิลากรีนแลนด  49/2559

499,696.70               5-ก.ย.-59

(สัญญาซ้ือขาย)

37 ซ้ือวัสดุซอมยานพาหนะและเครื่องจักรกล 204,500 204,500 ตกลงราคา หจก.ขอนแกนสากลยางยนต 204,500 บาท หจก.ขอนแกนสากล 486/2559

ยางยนต 5-ก.ย.-59

204,500.00               (ตกลงซื้อขาย)



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

38 ซ้ือลูกรัง 399,356.10 399,356.10 ตกลงราคา หจก.นิวสหลักสอง 1999 399,356.10 บาท หจก.นิวสหลักสอง 1999  50/2559

399,356.10               6-ก.ย.-59

(สัญญาซ้ือขาย)

39 ซ้ือเชื้อเห็ดนางฟาภูฏาน จํานวน 17,000 กอน 187,000 187,000 ตกลงราคา รานฟารมเห็ดสิริพร 187,000 บาท รานฟารมเห็ดสิริพร 57/2559

187,000.00               21-ก.ย.-59

(สัญญาซ้ือขาย)

40 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 496,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ เสนอราคาตํ่าสุด 436/2559

สายบานโปรงแดง หมูที่ 10 - บานคอ หมูที่ 1 2 หจก.มิตรชุมแพกอสราง 497,500 บาท 496,000.00               2-ก.ย.-59

ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน 3 หจก.เพิ่มทรัพย 888 498,000 บาท (สัญญาจาง)

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

41 โครงการขุดลอกลําหวยไรตอนกลาง หมูที่ 8 283,000 283,000 ตกลงราคา หจก.เค โอ บี คอนส 281,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส 455/2559

ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง - ตําบลสระแกว 281,000.00               16-ก.ย.-59

อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน (สัญญาจาง)

42 โครงการปรับปรุงซอมแซมสายเมนไฟฟา 437,800 437,800 ตกลงราคา หจก.ทองเกาดีไซนแอนดบิวด 437,800 บาท หจก.ทองเกาดีไซน 428/2559

เขาอาคารพุทธมณฑล ณ พุทธมณฑลอิสาน แอนดบิวด 31-ส.ค.-59

จังหวัดขอนแกน 437,800.00               (สัญญาจาง)

43 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบานโคกกลาง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 497,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ เสนอราคาตํ่าสุด 439/2559

หมูที่ 4 ตําบลหวาทอง - บานทุงชมพู 2 หจก.มิตรชุมแพกอสราง 497,500 บาท 497,000.00               12-ก.ย.-59

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 3 หจก.เพิ่มทรัพย 888 498,800 บาท (สัญญาจาง)



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

44 โครงการขุดเจาะบอบาดาล โรงเรียนซับสมบูรณ 125,000 125,000 ตกลงราคา 1 บจก.วอเตอรวอร 115,000 บาท บจก.วอเตอรออร เสนอราคาตํ่าสุด 460/2559

พิทยาลัย 2 รานเจริญมอเตอร 124,000 บาท 115,000.00               19-ก.ย.-59

(สัญญาจาง)

45 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " 457/2559

คอนกรีต (AC) บานหลุบหญาคา หมูที่ 9 2 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 498,500 บาท 497,000.00               19-ก.ย.-59

ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 499,000 บาท (สัญญาจาง)

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

46 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " 491/2559

คอนกรีต (AC) บานเหลานกชุม หมูที่ 4 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 498,200 บาท 497,000.00               23-ก.ย.-59

ตําบลดอนหัน - ตําบลพระลับ อําเภอเมือง 3 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 499,000 บาท (สัญญาจาง)

จังหวัดขอนแกน

47 โครงการขุดลอกลําหวยเสือเฒา บานหินลาด 296,000 296,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 294,500 บาท หจก.เค โอ บี คอนส " 459/2559

หมูที่ 5 ตําบลสําโรง - ตําบลหนองเม็ก 2 หจก.ภวินทกอสราง 295,000 บาท 294,500.00               19-ก.ย.-59

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 3 หจก.อ.อภิชาติบานไผ 296,000 บาท (สัญญาจาง)

48 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง 499,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 496,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ " 440/2559

สายบานโนนพัฒนา หมูที่ 3 ตําบลหนองกุงเซิน - 2 หจก.มิตรชุมแพกอสราง 496,800 บาท 496,000.00               12-ก.ย.-59

บานโนนสมบูรณื หมูที่ 2 ตําบลนาหวา 3 หจก.เพิ่มทรัพย 888 498,000 บาท (สัญญาจาง)

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

49 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 196,000 196,000 ตกลงราคา รานไตรรุงกอสราง 196,000 บาท รานไตรรุงกอสราง 449/2559

หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน 196,000.00               13-ก.ย.-59

(สัญญาจาง)



ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ท่ี งบประมาณ และราคาซื้อ / จาง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ

50 โครงการปรับปรุงซอมแซมสายเมนไฟฟา 372,800 372,800 ตกลงราคา หจก.ทองเกาดีไซนแอนดบิวด 372,800 บาท หจก.ทองเกาดีไซน 450/2559

เชื่อมอาคารองคพระประธานพุทมณฑลอิสาน แอนดบิวด 13-ก.ย.-59

จังหวัดขอนแกน 372,800.00               (สัญญาจาง)

51 โครงการเสริมสรางมาตรการความปลอดภัยทางถนน 413,000 413,000 ตกลงราคา หจก.ธัญญาศิริกอสราง 413,000 บาท หจก.ธัญญาศิริ 461/2559

413,000.00               19-ก.ย.-59

(สัญญาจาง)

52 โครงการขุดสระนํ้า ตามโครงการสงเสริมอาชีพ 446,400 446,400 ตกลงราคา 1 บจก.วันเดอรคูล 445,000 บาท บจก.วันเดอรคูล เสนอราคาตํ่าสุด 462/2559

แบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 445,800 บาท 445,000.00               20-ก.ย.-59

จังหวัดขอนแกน จํานวน 18 บอ 3 หจก.นิวสหลักสอง 1999 446,000 บาท (สัญญาจาง)

ลงช่ือ                                ผูจัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผูชวยนักวิชาการพัสดุ


