
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 489,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1,2 ตําบลกุดเพียขอม - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น(2000) 490,000 บาท 489,000.00                      และมีคุณสมบัติถูกต้อง 37/2560

เขตตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 492,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ 27-ธ.ค.-59

4 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท

2 โครงการขุดลอกฝายกกแดง บ้านโสกเหลื่อม 493,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 488,000 บาท หจก.แม่บุญ " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 9 ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,000 บาท 488,000.00                      47/2560

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,000 บาท 23-ม.ค.-60

3 โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนหัน 494,000 491,800 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 " ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 490,000 บาท 488,000.00                      
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 491,000 บาท

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 498,000 492,500 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตําบลนาข่า 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 490,000 บาท 488,000.00                      49/2560

อําเภอมัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น(2000) 492,000 บาท 24-ม.ค.-60

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 489,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) " สัญญาจ้าง

บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านขามป้อม  2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น(2000) 490,000 บาท 489,000.00                      44/2560

หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด -   3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 492,000 บาท 19-ม.ค.-60

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 494,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

สายจากเทศบาลเมืองพล - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 496,000 บาท 494,000.00                      และมีคุณสมบัติถูกต้อง 48/2560

ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ 23-ม.ค.-60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่  6  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

สาย ขก.ถ.10026 (สายบ้านโคกสหกรณ์ - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท 478,000.00                      57/2560

บ้านทุ่งชมพู ) - บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 481,000 บาท 1-ก.พ.-60

ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 312,000 328,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 312,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ " ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลคําแมด 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 313,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
อําเภซําสูง - บ้านหนองกุงใหญ่ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 315,000 บาท 312,000.00                      
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 490,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตําบลหนองเสาเหล้า- 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 487,500 บาท 486,000.00                      53/2560

บ้านสัมพันธ์ ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท 30-ม.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

จากทางหลวง ขก 2038 - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,030 บาท 478,000.00                      56/2560

ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 481,000 บาท 1-ก.พ.-60

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

สายจากทางหลวงหมายเลข 207 - บ้านตําแย 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 493,000.00                      และมีคุณสมบัติถูกต้อง 45/2560

หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองพล อําเภอพล 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 499,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ 20-ม.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 475,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 471,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 15 ตําบลนาเพียง - 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 473,000 บาท 471,000.00                      54/2560

โรงเรียนจตุรมิตร ถนนมะลิวัลย์ อําเภอชุมแพ 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 474,000 บาท 30-ม.ค.-60



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแก่น

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท 478,000.00                      60/2560

ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 482,000 บาท 1-ก.พ.-60

จังหวัดขอนแก่น

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 470,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 465,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา " สัญญาจ้าง

บ้านนายม หมู่ที่ 5 ถึงบ้านแห้ว หมู่ที่ 9 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 467,000 บาท 465,000.00                      43/2560

ตําบลบ้านโนน เชื่อมถนนสายบ้านหนองบัวน้อย - 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 470,000 บาท 12-ม.ค.-60

บ้านกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ํา 500,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 482,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ " สัญญาจ้าง

ช่วงบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 485,000 บาท 482,000.00                      50/2560

ตําบลหนองแวง - ตําบลบ้านโต้น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น(2000) 486,000 บาท 24-ม.ค.-60

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 481,000 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 468,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตําบลวังชัย - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,000 บาท 468,000.00                      และมีคุณสมบัติถูกต้อง 51/2560

ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 472,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ 25-ม.ค.-60

17 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามลําห้วยเสียว 318,000 336,000 ตกลงราคา 1 หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี 315,000 บาท หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี " ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง- 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 316,000 บาท 315,000.00                      
ตําบลบ้านฝาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 318,000 บาท

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหันโคกสูง - 482,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

บ้านบุงแสง หมู่ที่ 7 (ข้างโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก) 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 479,000 บาท 478,000.00                      58/2560



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลหนองแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 482,000 บาท 1-ก.พ.-60

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 133,000 138,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 131,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ " ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโนน - บ้านหม้อคํา 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 131,500 บาท ดีเวลลอปเมนท์
หมู่ที่ 6 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 133,000 บาท 131,000.00                      

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหวายหลืม หมู่ที่ 15 ตําบลนาข่า 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น(2000) 492,000 บาท 490,000.00                      
อําเภอมัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 493,000 บาท

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก 2 หจก.โชครุ่งเรือง ก่อสร้าง 490,000 บาท 488,000.00                      61/2560

อําเภอมัญจาคีรี - ถ.รพช.ขก.3115 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 493,000 บาท 3-ก.พ.-60

จังหวัดขอนแก่น

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  482,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

บ้านดินดํา หมู่ที่ 1 ตําบลดินดํา - ตําบลหว้าทอง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท 478,000.00                      และมีคุณสมบัติถูกต้อง 52/2560

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 481,500 บาท ครบถ้วนตามประกาศ 25-ม.ค.-60

23 จ้างทําซองใส่วารสาร 132,000 132,000 ตกลงราคา หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ 132,000 บาท หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ ตกลงจ้าง

132,000.00                      233/2560

6-ม.ค.-60

24 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 396,000 396,000 ตกลงราคา นางจารุวรรณ วงษ์เวียง 396,000 บาท นางจารุวรรณ วงษ์เวียง ตกลงจ้าง

พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ไป - กลับ 396,000.00                      235/2560

10-ม.ค.-60

25 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจร 460,000 460,000 ตกลงราคา หจก.เอพีเจ.ทับสะแก 46,000 บาท หจก.เอพีเจ.ทับสะแก สัญญาซื้อขาย



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

460,000.00                      6/2560

10,569,000 10,607,300

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


