
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา

1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,997,000 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,994,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด ยังไม่ทําสัญญา

สาย ขก ถ 10029 บ้านหนองกะแหล่ง - (จ้าง) 2 หจก.เอส.เอช คอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท 1,994,000.00                  และมีคุณสมบัติถูกต้อง

แยกบ้านโคกไม้งาม (ถนนองค์การบริหาร 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,996,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น รับการถ่ายโอนฯ) 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,987,000 1,987,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,984,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สาย ขก ถ 10020 สายบ้านวังเพิ่ม - (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,986,000 บาท 1,984,000.00                  

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านศกส้มกบ (ถนนองค์การ 3 หจก.เอส.เอช คอนสตรัคชั่น 1,986,000 บาท

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับการถ่ายโอนฯ)

3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,990,000 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,987,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สาย ขก ถ 10016 บ้านหนองนาคํา - บ้านขนวน (จ้าง) 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,989,000 บาท 1,987,000.00                  

(ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,989,000 บาท

รับการถ่ายโอน) อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

4 โครงการซ่อมเสริมผิวถนนลาดยาง 1,000,000 1,003,235 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 997,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สายแยกทางหลวง 2152 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) (จ้าง) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 999,000 บาท 997,000.00                     

ตําบลหนองโก - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 999,000 บาท

ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,000,000 บาท

5 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบส่งน้ํา 607,000 867,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 605,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ สัญญาจ้าง

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (จ้าง) 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 606,000 บาท 605,000.00                     82/2560

3 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 674,000 บาท 20-ก.พ.-60

วันที่  1  เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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

6 โครงการขุดลอกลําห้วยจาน (ตอนกลาง) 555,000 568,000 สอบราคา 1 หจก.เพชรสุพรรณทรัพย์รุ่งเรือง 193,634.43 บาท หจก.เพชรสุพรรณ ต่อรองราคา ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6 ตําบลวังหินลาด - (จ้าง) 2 หจก.เอ็น.วาย.คอนสตรัคชั่น 195,000 บาท ทรัพย์รุ่งเรือง ลดลงจาก

ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามพีคอนสตรัคชั่น 197,170 บาท 193,600.00                     ราคาที่เสนอ

4 หจก.4 พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ซีพพลาย 228,000 บาท 34.43 บาท

5 หจก.ชัยรุ่งเรืองกิจ แทรกเตอร์ 232,000 บาท

6 หจก.ป.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 2 240,000 บาท

7 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง (1992) 270,000 บาท

8 หจก.นามศรี รุ่งเรือง 270,000 บาท

9 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 300,000 บาท

10 หจก.สมหวังสมฤทธิ์ผล 300,000 บาท

11 หจก.กิมเล้งก่อสร้างและการโยธา 340,000 บาท

12 หจก.ส.ชินนะคอนโทรล 419,600 บาท

13 หจก.ร่งตะวันรวมทรัพย์ 450,000 บาท

14 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 550,000 บาท

15 หจก.ขอนแก่นธนสุรรณไพศาล 800,000 บาท

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดู่ 1,980,000 2,022,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,977,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 12 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเก่า (จ้าง) 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,979,000 บาท 1,977,000.00                  

จังหวัดขอนแก่น (ถ้ําผาเกิ้ง) - อุทยานแห่งชาติ 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,988,000 บาท

ภูเวียง 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000

8 จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพ 1,831,600 1,831,600 สอบราคา 1 หจก.เอ็มแอนด์จีซิสเต็ม 1,238,420 บาท หจก.เอ็มแอนด์จีซิสเต็ม สัญญาซื้อขาย

แห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซื้อ) 2 บจก.3 พี คอมพิวเทค 1,463,228 1,238,420.00                  8/2560

DLIT โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น 14-ก.พ.-60

จํานวน 19 โรงเรียน รวม 38 ชุด

9 โครงการปรับปรุงอาคารพละศึกษา 1 417,800 417,800 ตกลงราคา ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 417,800 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

ติดตั้งตาข่ายกันนก หนามกันนก สนามกีฬา 417,800.00                     55/2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1-ก.พ.-60

10 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 495,000 506,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 491,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง

จากทางหลวงชนบท 4021- บ้านใคร่นุ่น 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 493,000 บาท 491,000.00                     83/2560

หมู่ที่ 3 ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 494,500 บาท 21-ก.พ.-60

จังหวัดขอนแก่น

11 โครงการปรับซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านสระแก้ว 325,000 327,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 322,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 10 ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ - 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 323,000 บาท 322,000.00                     68/2560

ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 324,500 บาท 17-ก.พ.-60

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 ยังไม่ทําสัญญา

สายแยกถนนลาดยาง(สายบ้านลาดนาเพียง - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 479,000 บาท 477,000.00                     

บ้านหนองเซียงซุย) ตําบลสาวะวี อําเภอเมือง - 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 480,000 บาท

บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 ตําบลป่าหวายนั่ง

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนานิคม 496,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 3 ตําบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงใหญ่ 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 494,000 บาท 492,000.00                     

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 491,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตําบลวังแสง 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 493,000 บาท 491,000.00                     

อําเภอชนบท - เขตอําเภอโคกโพธิ์ไชย 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 494,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเกี่ยว 498,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 493,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 3 - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 495,000 บาท 493,000.00                     86/2560

ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท 22-ก.พ.-60

หมายเลข 2 อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 482,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

ขก 4021 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท 478,000.00                     

ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 481,500 บาท

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 482,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 479,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง

ดอนหันโคกสูง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท 479,000.00                     95/2560

ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 482,000 บาท 27-ก.พ.-60

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพธิ์ไชย 195,000 211,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 193,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตําบลพระลับ - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 193,500 บาท 193,000.00                     

ถนนศรีจันทร์ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 195,000 บาท

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่ากล้วย 480,000 484,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 477,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 5,6 ตําบลโนนคอม - ตําบลภูผาม่าน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 478,000 บาท 477,000.00                     99/2560

อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 479,500 บาท 28-ก.พ.-60

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 411,000 416,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 408,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง สัญญาจ้าง

บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตําบลดงลาน - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 410,000 บาท 408,000.00                     69/2560

ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 411,000 บาท 17-ก.พ.-60



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /
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21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 476,500 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ตําบลสาวะถี 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 478,000 บาท 476,500.00                     

อําเภอเมือง - บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 4,5,9 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท

ตําบลป่าหวายนั่ง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนก่น

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายใน 156,000 156,000 ตกลงราคา หจก.ทองเก้าดีไซน์ แอนด์บิวด์ 153,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์ สัญญาจ้าง

พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น  แอนด์บิวด์ 64/2560

153,000.00                     9-ก.พ.-60

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 482,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง

ขก 2038 - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตําบลสงเปือย 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,030 บาท 478,000.00                     

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 481,000 บาท

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง 2038 433,000 443,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 430,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง

บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านเรือ 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 491,000 บาท 430,000.00                     65/2560

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 433,000 บาท 15-ก.พ.-60

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 476,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตําบลสาวะถี - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 478,500 บาท 476,000.00                     

ทางหลวงชนบท (สาย บ.โนนรัง - บ.ป่าหวายนั่ง) 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 480,000 บาท

 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยแคน 496,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา - 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 494,000 บาท 492,000.00                     

เขตตําบลหนองน้ําใส อําเภอบ้านไผ่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

27 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 388,000 388,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 385,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

สายบ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 ตําบลป่าหวายนั่ง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 386,000 บาท 385,000.00                     

อําเภอบ้านฝาง - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 388,000 บาท

ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง ขก 4021 482,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง

บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตําบลหนองกุงธนสาร 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท 478,000.00                     66/2560

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 481,500 บาท 15-ก.พ.-60

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 487,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง

สายบ้านหวายหลืม หมู่ที่ 10 ตําบลนาข่า - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 488,000 บาท 487,000.00                     70/2560

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 490,000 บาท 17-ก.พ.-60

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ 482,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองเก่าพัฒนา(ช่วงศูนย์พัฒนา 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท 478,000.00                     

เด็กเล็ก) - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตําบลในเมือง 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 481,000 บาท

อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวง 499,000 497,100 ตกลงราคา 1 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 492,000 บาท หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล สัญญาจ้าง

หมายเลข 12 บ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 21 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 495,000 บาท 492,000.00                     74/2560

ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 20-ก.พ.-60

32 โครงการขุดลอกลําห้วยเสือเต้น บ้านหนองสรวง 500,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 11 - บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตําบลดงเค็ง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 490,000 บาท 489,000.00                     87/2560

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 22-ก.พ.-60

33 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านถ้ําแข้ 495,000 506,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

หมู่ที่ 8 ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,000 บาท 491,000.00                     

บ้านหนองเขื่อนช้าง ตําบลโนนทอง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวัดป่าช้า 500,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 487,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง

บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ตําบลนาข่า - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 489,000 บาท 487,000.00                     67/2560

ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 491,000 บาท 17-ก.พ.-60

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 487,000 489,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง สัญญาจ้าง

บ้านทุ่งเชือก หมู่ที่ 4 ตําบลภูห่าน - 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 485,000 บาท 483,000.00                     71/2560

ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 486,000 บาท 17-ก.พ.-60

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 483,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 479,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง สัญญาจ้าง

บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่ - 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 481,000 บาท 479,000.00                     72/2560

ตําบลบ้านขาม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 483,000 บาท 17-ก.พ.-60

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 488,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ สัญญาจ้าง

สายหลังโรงเรียนบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 489,000 บาท 488,000.00                     92/2560

ตําบลแวงน้อย - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท 24-ก.พ.-60

ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมะเขือ 498,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 494,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 ตําบลโคกสําราญ - ตําบลบ้านแฮด 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                     97/2560

อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท 28-ก.พ.-60



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 433,000 443,000 ตกลงราคา 1 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง 491,000 บาท บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง สัญญาจ้าง

บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตําบลชนบท - แอนด์คอนสตรัคชั่น แอนด์คอนสตรัคชั่น 93/2560

บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตําบลโนนพยอม 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท 491,000.00                     27-ก.พ.-60

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 494,000 บาท

40 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 486,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สาย ขก 4021 แยกบ้านโคกสหกรณ์ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 488,000 บาท 486,000.00                     

หมู่ที่ 3 - บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 490,000 บาท

ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง

จังหวัดขอนแก่น

41 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ สัญญาจ้าง

สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านฝาง - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,000 บาท 494,000.00                     90/2560

บ้านชาด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านเหล่า 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท 23-ก.พ.-60

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

42 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ สัญญาจ้าง

สาย ขก ถ 10027 บ้านหนองนาคํา -บ้านนาตาด 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                     75/2560

(ช่วงตําบลเขาน้อย) อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท 20-ก.พ.-60

43 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สาย ขก.ถ 10011 บ้านหนองบัว -บ้านคําหัวช้าง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                     

(ถนน อบจ.ขอนแก่น รับการถ่ายโอน) 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,500 บาท

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

44 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง

สาย 2133 แยกบ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     80/2560

ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,500 บาท 20-ก.พ.-60

จังหวัดขอนแก่น 

45 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ขก 2038 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ สัญญาจ้าง

แยกบ้านถ้ําแข้ หมู่ที่ 8 ตําบลสงเปือย 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 497,000 บาท 496,000.00                     81/2560

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 499,000 บาท 20-ก.พ.-60

4 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 499,500 บาท

46 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ สัญญาจ้าง

สาย 2133 แยกบ้านนาดี หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 13 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท 493,000.00                     96/2560

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 498,000 บาท 28-ก.พ.-60

47 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ สัญญาจ้าง

สาย ขก 10012 บ้านดอนโมง - โนนเมือง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท 494,000.00                     76/2560

(ช่วงบ้านดง) อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 20-ก.พ.-60

48 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านวังชัย 491,000 491,000 ตกลงราคา หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 5 - บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตําบลดินดํา หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 489,000 บาท 478,000.00                     

อําเภอภูเวียง - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 490,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

49 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 484,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สายทางหลวง ขก 228 แยกบ้านโนนหว้านไฟ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 482,000 บาท 480,000.00                     

หมู่ที่ 3 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 484,000 บาท



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

จังหวัดขอนแก่น

50 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 486,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สาย ขก 2133 แยกบ้านหนองนาคํา หมู่ที่ 1 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 483,000 บาท 482,000.00                     

ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 485,000 บาท

51 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านโคกจั๊กจั่น หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแดง - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 494,000.00                     

ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท

52 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ สัญญาจ้าง

สาย ขก 2075 - หนองคา - วังมน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 492,000.00                     84/2560

ช่วงเขตตําบลในเมือง อําเภอเวียงเก่า 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท 21-ก.พ.-60

จังหวัดขอนแก่น

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.นัคราช อีควิปเมนท์ 484,000 บาท หจก.นัคราช อีควิปเมนท์ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 486,000 บาท 484,000.00                     

บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 487,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ ยังไม่ทําสัญญา

บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตําบลละหานนา 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท 495,000.00                     

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - แม่น้ําชี 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 498,000 บาท

เขตติดต่ออําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

55 โครงการขุดลอกลําห้วยโจด บ้านห้วยโจด 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนข่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 496,000.00                     

หมู่ที่ 12 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล

จังหวัดขอนแก่น

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 392,000 388,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 385,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 387,000 บาท 385,000.00                     

ตําบลบ้านผือ - ทางหลวงชนบท ขก 4063 3 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 388,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 443,000 435,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 432,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 ยังไม่ทําสัญญา

บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตําบลโนนทัน 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 435,000 บาท 432,000.00                     

อําเภอหนองเรือ - ตําบลนาชุมแสง 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 433,000 บาท

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

58 โครงการขุดลอกลําห้วยวังแสง บ้านป่าพร้าว 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 498,000 บาท 496,000.00                     

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 499,000 บาท

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 498,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง สัญญาจ้าง 

บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตําบลนาข่า 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,000 บาท 488,000.00                     73/2560

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท 17-ก.พ.-60

จังหวัดขอนแก่น

60 โครงการขุดลอกลําห้วยมะเฟือง บ้านโคกล่าม 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองสองห้อง - ตําบลดงเค็ง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,000 บาท 496,000.00                     

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 498,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.ดชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตําบลนาข่า 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 488,000.00                     

อําเภอมัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 491,000 บาท

62 โครงการขุดลอกลําห้วยเสือเต้น บ้านหนองสรวง 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 11 ตําบลดงเค็ง - เขตตําบลหนองสองห้อง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,000 บาท 495,000.00                     

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 500,000 บาท

63 โครงการขุดลอกลําห้วยนาคจาม บ้านขาม 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 14 ตําบลหนองสองห้อง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,000 บาท 496,000.00                     

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 500,000 บาท

เขตอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

64 ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร ถนนแสงอรุณ 494,000 491,800 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 487,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 สัญญาจ้าง

บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท 487,000.00                     88/2560

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 491,000 บาท 22-ก.พ.-60

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 463,000 454,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 450,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 ยังไม่ทําสัญญา

สายปากช่องบ้านหนองผือ หมู่ที่ 9 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 452,500 บาท 450,000.00                     

ตําบลบ้านผือ - ทางหลวงชนบท ขก 4063 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 454,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

66 โครงการขุดลอกลําห้วยโจด บ้านป่าพร้าว 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ - เขตตําบลโนนข่า 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 496,000.00                     

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 499,500 บาท



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

67 โครงการขุดลอกลําห้วยหินกอง บ้านบูรณะ 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 8 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 496,000.00                     

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,500 บาท

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 495,400 495,400 ตกลงราคา หจก.ทองเก้าดีไซน์ แอนด์บิวด์ 495,400 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์ สัญญาจ้าง

อบจ.ขอนแก่น รหัสพัสดุ อก 090-23-0004  แอนด์บิวด์ 89/2560

495,400.00                     22-ก.พ.-60

69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพิ่อฝึกปฏิบัติทําฝายหินทิ้ง 176,159 176,159 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 176,159 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข สัญญาซื้อขาย

แบบประชาอาสา 176,159.00                     7/2560

2-ก.พ.-60

70 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจร 2 รายการ 491,500 491,500 ตกลงราคา บจก.ศิลากรีนแลนด์ คอนสตรัคชั่น 491,500 บาท บจก.ศิลากรีนแลนด์ สัญญาซื้อขาย

คอนสตรัคชั่น 8/2560

491,500.00                     24-ก.พ.-60

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


