
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป
1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสําราญ 491,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 485,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 14 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 487,000 บาท 485,000.00                       และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองชมภู 500,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 480,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "
หมู่ที่ 10 - บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านโคก 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 484,000 บาท 480,000.00                       
อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ทางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 486,000 บาท
หมายเลข 2284 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 479,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 474,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตําบลแดงใหญ่ - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 476,000 บาท 474,000.00                       
ถนนโคลัมโบ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 479,000 บาท

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนปอแดง 491,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 485,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
หมู่ที่ 5 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 488,000 บาท 485,000.00                       
ทล.2 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 490,000 บาท

4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท
5 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตําบลสาวะถี - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 490,000 บาท 488,000.00                       และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 494,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

วันที่  4  เดือน มกราคม พ.ศ.2560



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตําบลท่าศาลา 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท 490,000.00                       
อําเภอมัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 497,000 บาท

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าสวรรค์ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท 490,000.00                       
พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,000 บาท

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพันชาติ 491,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 485,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 488,000 บาท 485,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 490,000 บาท

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 496,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 488,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,000 บาท 488,000.00                       
ทช.ขก 3010 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดง 491,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 485,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - ทล.2 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 488,000 บาท 485,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 482,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 8 ตําบลอดงใหญ่ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 478,000 บาท 475,000.00                       และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 480,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

จังหวัดขอนแก่น

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี 200,000 202,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 197,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 198,000 บาท 197,000.00                       



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

13 โครงการก่อสร้สงถนนดินเพื่อกั้นแนวเขต (ช่วงที่ 2) 500,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 492,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
สายบ้านสะอาด หมู่ที่ 4,5 บ้านนาหัวหม้อ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 495,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
หมู่ที่ 7,15 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 498,000 บาท 492,000.00                       
ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 492,000 บาท 490,000.00                       
บ้านกุดขอนแก่น ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 495,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 498,000 บาท

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 492,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 494,000 บาท 492,000.00                       
บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 497,000 บาท

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 489,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) เสนอราคาต่ําสุด

บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 492,000 บาท 489,000.00                       และมีคุณสมบัติถูกต้อง

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 495,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายแยกทางหลวง 2026 ช่วงบ้านโนนสว่าง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 494,000 บาท 492,000.00                       
หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า - ตําบลหนองแปน 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 495,000 บาท
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 498,000 บาท

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี 485,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 482,000 บาท 480,000.00                       
3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 484,500 บาท

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 496,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 490,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท 490,000.00                       
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 495,000 บาท

20 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 396,000 396,000 ตกลงราคา นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวียง 396,000 บาท นางจารุวรรณ วงษ์เวียง
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ เพื่อนําคณะ 396,000.00                       
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ "สร้างจิตสํานึกปกป้องสถาบัน
และสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ"
ประจําปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

21 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 396,000 396,000 ตกลงราคา นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวียง 396,000 บาท นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวียง
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ เพื่อนําคณะ 396,000.00                       
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ "สร้างจิตสํานึกปกป้องสถาบัน
และสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ"
ประจําปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3

22 ซื้อผ้าระบาย จํานวน 3 รายการ 239,700 239,700 ตกลงราคา 1 ร้านทรัพย์เจริญ 239,700 บาท ร้านทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด

2 ร้านอุดมศึกษา 241,920 บาท 239,700.00                       และมีคุณสมบัติถูกต้อง

3 ร้านเติบโตการค้า 243,300 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

23 ซื้อวัสดุบ้านเทิดไท้ 150,000 150,000 ตกลงราคา ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 150,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง
150,000.00                       



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

24 ซื้อลูกรัง 487,303.45    487,303.45    ตกลงราคา หจก.แม่บุญ 487,303.45     บาท หจก.แม่บุญ
487,303.45                       

10,752,003 10,772,003

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


