
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป วันที่สัญญา

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,556,000 3,556,000 e-auction 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 3,546,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด ยังไม่ทําสัญญา

(เคพซีล) สาย ขก 3005 บ้านโนนสมบูรณ์ - 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 3,549,000 บาท 3,546,000.00                  และมีคุณสมบัติ

 บ้านดงเก่า อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีสิน (1985) 3,549,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 3,549,000 บาท ตามประกาศ

5 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,549,000 บาท

6 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท 3,549,000 บาท

7 หจก.ธรรมทาง 3,549,000 บาท

8 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 3,549,000 บาท

9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 3,549,000 บาท

10 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 3,549,000 บาท

11 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,549,000 บาท

12 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,549,000 บาท

13 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,549,000 บาท

14 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,549,000 บาท

15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,549,000 บาท

16 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,549,000 บาท

17 หจก.ป.ธีรวุฒิ 3,549,000 บาท

18 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 3,549,000 บาท

19 หจก.อึ้งแซเฮง 3,549,000 บาท

20 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 3,549,000 บาท

21 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3,549,000 บาท

22 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,549,000 บาท

23 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 3,549,000 บาท

24 หจก.๘อนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,549,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่   5   เดือน เมษายน 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

25 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) ไม่เสนอราคา บาท

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,935,000 1,976,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,930,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองกุงธนสาร - 2 หจก.เอส เอช คอนสตรัคชั่น 1,934,000 บาท 1,930,000.00                  และมีคุณสมบัติ

บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งชมพู แยกโสกเสือ 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,934,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อบต.ทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,934,000 บาท ตามประกาศ

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง 1,980,000 2,022,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,977,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " ยังไม่ทําสัญญา

ขก 2038 - บ้านถ้ําแข้ หมู่ที่ 8 ตําบลสงเปือย 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,978,500 บาท 1,977,000.00                  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,979,000 บาท

4 หจก.เอส เอช คอนสตรัคชั่น 1,979,000 บาท

4 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามลําห้วยเสียว 1,775,000 1,849,000 สอบราคา 1 หจก.ดีอาร์บี 1,200,000 บาท หจก.ดีอาร์บี " ยังไม่ทําสัญญา

บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3,11 ตําบลพังทุย - 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,450,000 บาท 1,200,000.00                  
บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5,9 ตําบลหนองกุง 3 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,516,000 บาท

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,580,000 บาท

5 หจก.กิจยืนยงวัสดุก่อสร้าง 1,589,900 บาท

6 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 1,700,000 บาท

7 หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี 1,768,500 บาท

8 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 1,770,000 บาท

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเชือก 714,000 745,000 สอบราคา 1 หจก.พัชรา การก่อสร้าง 712,000 บาท หจก.พัชรา การก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านขาม - บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 713,000 บาท 712,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลท่ากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 1,576,000 1,645,000 สอบราคา 1 หจก.พัธราการก่อสร้าง 1,574,000 บาท หจก.พัธราการก่อสร้าง " ยังไม่ทําสัญญา

บ้านอุบล หมู่ที่ 3 บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2,16 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,575,000 บาท 1,574,000.00                  



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - 3 หจก.ดี อาร์ บี 1,575,000 บาท

ถนนสายน้ําพอง - พระธาตุขามแก่น (4007) 4 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,576,000 บาท

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,995,000 1,991,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,988,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " ยังไม่ทําสัญญา

แบบเคพซีล สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,989,000 บาท 1,988,000.00                  
วัดป่าภูเม็งทอง ตําบลบ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ 3 หจก.ดี อาร์ บี 1,994,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนจอมศรี 720,000 741,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 718,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ " ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองไผ่ล้อม - บ้านสวาบ 2 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 719,000 บาท 718,000.00                     
หมู่ที่ 6 ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.เอกบอดาล สาขา 2 719,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 719,000 บาท

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 962,000 1,035,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 959,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ " ยังไม่ทําสัญญา

เคพซีล บ้านคําแก่นคูณ หมู่ที่ 12 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 961,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
ตําบลม่วงหวาน - ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง 3 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 961,000 บาท 959,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,904,000 1,943,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,900,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งชมพู - 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,903,000 บาท 1,900,000.00                  และมีคุณสมบัติ

ถนนสาย ขก.ถ.10026 โคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,903,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.เอส เอช คอนสตรัคชั่น 1,903,000 บาท ตามประกาศ

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 264,000 264,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 261,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 " ยังไม่ทําสัญญา

สายทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 261,500 บาท 261,000.00                     
หมู่ที่ 2,3 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 263,000 บาท



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 498,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 493,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) " สัญญาจ้าง

บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตําบลนาข่า 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 494,000 บาท 493,000.00                     211/2560

อําเภอมัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 496,000 บาท 27-มี.ค.-60

13 โครงการขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านหนองไผ่ 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า - ตําบลทางขวาง 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 496,500 บาท 495,000.00                     206/2560

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 498,000 บาท 24-มี.ค.-60

14 โครงการขุดลอกหนองฝายแดงน้อย บ้านดงซํา 470,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 465,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น " ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน และตําบลคูคํา 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 466,000 บาท 465,000.00                     
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 469,000 บาท

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกงเก่า 500,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 494,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์ 248/2560

ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 496,000 บาท 494,000.00                     31-มี.ค.-60

4 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 498,000 บาท

16 โครงการขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตําบลหนองมะเขือ - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 496,500 บาท 495,000.00                       และมีคุณสมบัติ

เขตตําบลโคกสง่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคุ้มน้อย 494,000 499,000 ตกลงราคา 1 ร้านดีดีบิลดิ้ง 490,000 บาท ร้านดีดีบิลดิ้ง " ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 3 ตําบลชนบท อําเภอชนบท เชื่อมถนน 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,000 บาท 490,000.00                       
สายอําเภอแวงใหญ่ - อําเภอชนบท 3 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแจ้ง 498,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 484,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแปน อําเภอมัยจาคีรี - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 485,000 บาท 484,000.00                       214/2560

ทช.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 486,000 บาท 27-มี.ค.-60



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 487,000 บาท

19 โครงการขุดลอกลําห้วยโสกคอม บ้านหนองไผ่ 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า - เทศบาลตําบลแวงน้อย 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 496,000 บาท 495,000.00                     204/2560

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 498,000 บาท 23-มี.ค.-60

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 499,000 บาท

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสว่างพัฒนา 498,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 494,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 4 -บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแซง - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                     182/2560

ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 497,000 บาท 21-มี.ค.-60

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 498,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 494,000 บาท 493,000.00                     และมีคุณสมบัติ 166/2560

ทล.229 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 15-มี.ค.-60

ตามประกาศ

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร 498,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 493,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) " สัญญาจ้าง

บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 494,000 บาท 493,000.00                     213/2560

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท 27-มี.ค.-60

23 โครงการขุดลอกลําห้วยกุดปลาจ่อย 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตําบลโนนข่า - 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 497,500 บาท 495,000.00                     234/2560

เขตตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 499,000 บาท 29-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

24 โครงการขุดลอกลําห้วยอีหลอด บ้านโสกขามน้อย 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 7 ตําบลโสกนกเต็น - เขตตําบลวังหิน 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 496,000 บาท 495,000.00                     233/2560



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 499,000 บาท 29-มี.ค.-60

25 โครงการขุดลอกลําห้วยวังคูณ บ้านโนนกราด 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 13 ตําบลหนองสองห้อง - เขตตําบลหันโจด 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,000 บาท 496,000.00                     175/2560

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 499,000 บาท 17-มี.ค.-60

26 โครงการขุดลอกลําห้วยไทร บ้านวังทอง 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 ตําบลวังหิน - เขตตําบลโสกนกเต็น 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 496,000.00                     176/2560

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 500,000 บาท 17-มี.ค.-60

27 โครงการขุดลอกลําห้วยอีโซ บ้านหญ้าคา 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 496,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,000 บาท 496,000.00                       และมีคุณสมบัติ 244/2560

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 30-มี.ค.-60

ตามประกาศ

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 477,000 473,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 470,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 " สัญญาจ้าง

บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6,9 - แหล่งเกษตรภูพานคํา 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 472,000 บาท 470,000.00                     134/2560

ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ - ตําบลโคกงาม 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 473,000 บาท 8-มี.ค.-60

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 484,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) " สัญญาจ้าง

บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 486,000 บาท 484,000.00                     210/2560

อําเภอมัญจาคีรี - ทางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,000 บาท 27-มี.ค.-60

หมายเลข 229 จังหวัดขอนแก่น

30 โครงการขุดลอกลําห้วยบ่อ บ้านหนองตะครอง 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 3 ตําบลโนนข่า - เขตตําบลหนองแวง- 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 496,000 บาท 495,000.00                     229/2560

โสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 499,000 บาท 29-มี.ค.-60



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 225,000 223,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 220,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 " ยังไม่ทําสัญญา

บ้านนาท่าลี่ หมู่ที่ 7, บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 222,000 บาท 220,000.00                     
ตําบลบ้านกง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 223,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

32 โครงการขุดลอกลําห้วยคลองแฮด บ้านเมือดแอ่ 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 8 ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบลโสกนกเต็น 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ 177/2560

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 20-มี.ค.-60

ตามประกาศ

33 โครงการขุดลอกลําห้วยแอก บ้านหันน้อย 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 10 ตําบลหนองแวงโสกพระ - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 496,000 บาท 495,000.00                     137/2560

บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองพล 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,000 บาท 9-มี.ค.-60

อําเภอพล จังหวัดขอนก่น

34 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน 500,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไจแอนด์ บลู ซิสเท็มส์ 495,000 บาท หจก.ไจแอนด์ บลู ซิสเท็มส์ " สัญญาจ้าง

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) บ้านหนองหอย 2 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 497,000 บาท 495,000.00                     165/2560

หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 498,000 บาท 15-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น
35 โครงการปรับปรุงหนองน้ําโสกหินแปร 460,000 466,000 ตกลงราคา 1 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 456,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง " ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตําบลขัวเรียง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 457,000 บาท 456,000.00                     
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 459,000 บาท

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนลาน 475,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 470,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง " ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 2 ตําบลนาเพียง - บ้านหินตั้ง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 472,000 บาท 470,000.00                     
ตําบลโนนอุดม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 473,500 บาท



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 470,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 466,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น " สัญญาจ้าง

สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตําบลนางิ้ว 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 467,500 บาท 466,000.00                     170/2560

อําเภอเขาสวนกวาง - ตําบลศรีสุขสําราญ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 469,000 บาท 16-มี.ค.-60

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเปาะ 434,000 446,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 430,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 12 ตําบลหนองสองห้อง - ทางหลวงท้องถิ่น 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 431,000 บาท 430,000.00                     และมีคุณสมบัติ

สาย ขก 3037 หนองสองห้อง - กุดหอยกาบ 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 433,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสะอาด 450,000 465,000 ตกลงราคา 1 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 446,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 7 ตําบลหนองไผ่ - เทศบายตําบลนาจาน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 448,000 บาท 446,000.00                     246/2560

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 449,000 บาท 31-มี.ค.-60

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 ตกลงราคา 1 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง 490,000 บาท บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง " สัญญาจ้าง

บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตําบลชนบท - 2 ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 492,000 บาท 490,000.00                     249/2560

เขตตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,500 บาท 31-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคอมฯ 473,000 476,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 470,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนคอม - เทศบาลตําบลภูผาม่าน 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 471,000 บาท 470,000.00                     98/2560

อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 471,500 บาท 28-ก.พ.-60

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 473,000 บาท

โครงการขุดลอกลําห้วยตาเกง บ้านโสกใหญ่ 499,000 518,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านโคก และตําบลนาแพง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 495,000.00                     207/2560

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 498,500 บาท 24-มี.ค.-60



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 485,000 462,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 458,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

บ้านโคกจั๊กจั่น หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแดง - 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 459,500 บาท 458,000.00                     และมีคุณสมบัติ 173/2560

ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 461,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 16-มี.ค.-60

ตามประกาศ

43 โครงการขุดลอกลําห้วยหมานิลตอนล่าง 499,000 530,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 494,000 บาท หจก.แม่บุญ " สัญญาจ้าง

บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตําบลโนนสะอาด 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท 494,000.00                     242/2560

และตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 498,000 บาท 30-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแฮด หมู่ที่ 2 492,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง " ยังไม่ทําสัญญา

ตําบลบ้านแท่น อําเภอชนบท - เขตตําบลศิลา 2 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 490,000 บาท 490,000.00                     
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 491,000 บาท

45 โครงการขุดลอกหนองฝายใหญ่ บ้านโสกขาแก้ว 460,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 455,500 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยเตย และตําบลคําแมด 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 456,000 บาท 455,500.00                     208/2560

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 458,000 บาท 24-มี.ค.-60

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 459,500 บาท

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 470,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 465,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น " ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตําบลนางิ้ว 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 466,000 บาท 465,000.00                     
อําเภอเขาสวนกวาง - ตําบลศรีสุขสําราญ 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 467,500 บาท

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 469,000 บาท

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 422,000 421,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 418,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตําบลซํายาง - 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 420,000 บาท 418,000.00                     และมีคุณสมบัติ 212/2560



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 420,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน 27-มี.ค.-60

ตามประกาศ

48 โครงการขุดลอกหนองกองแก้ว บ้านดอนดู่ 488,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 9 ตําบลศรีบุญเรือง และตําบลชนบท 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 486,000 บาท 485,000.00                     167/2560

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 487,500 บาท 15-มี.ค.-60

49 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน 500,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 495,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ " สัญญาจ้าง

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) บ้านโคกเจริญ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 497,000 บาท 495,000.00                     168/2560

หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 498,000 บาท 15-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาดน้อย 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บียีบี) 495,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บียีบี) " ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 7 ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ 2 หจก.แม่บุญ 496,000 บาท 495,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน 2233 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 499,000 บาท

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยไร่ใต้ 492,000 497,000 ตกลงราคา 1 ร้านดีดีบิลดิ้ง 487,000 บาท ร้านดีดีบิลดิ้ง " ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนพยอม - บ้านกุดเพียขอม 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,000 บาท 487,000.00                     
หมู่ที่ 1 ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 491,500 บาท

จังหวัดขอนแก่น

52 จ้างเหมาทําซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ 165,000 165,000 ตกลงราคา ร้านวัชรพลการค้า 165,000 ร้านวัชรพลการค้า " สัญญาจ้าง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 165,000.00                     133/2560

บดินทรเทพยวรางกูร 8-มี.ค.-60

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามปี้ย 498,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 494,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                     และมีคุณสมบัติ 181/2560

หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 21-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

54 โครงการขุดลอกหนองขี้นาค บ้านคําแมด 141,000 146,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 138,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 ตําบลคําแมด และตําบลห้วยเตย 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 140,000 บาท 138,000.00                     217/2560

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 27-มี.ค.-60

55 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยน้อย 432,000 460,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 429,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ " สัญญาจ้าง

บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดั่ง - ตําบลดอนดู่ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 430,000 บาท 429,000.00                       195/2560

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 431,000 บาท 22-มี.ค.-60

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 ร้านดีดีบิลดิ้ง 490,000 บาท ร้านดีดีบิลดิ้ง " ยังไม่ทําสัญญา

บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 6 ตําบลโนนพยอม - 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 493,000 บาท 490,000.00                     
เขตตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 494,000 บาท

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแฮด หมู่ที่ 2 498,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 494,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) " สัญญาจ้าง

ตําบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 495,000 บาท 494,000.00                       140/2560

ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 497,000 บาท 10-มี.ค.-60

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 489,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 485,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ " สัญญาจ้าง

บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 5 ตําบลขามป้อม - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,000 บาท 485,000.00                       126/2560

ตําบลพระยืน อําเภอพระยิน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 488,500 บาท 7-มี.ค.-60

59 โครงการก่อสร้างลําห้วยบง บ้านโคกม่วง 400,000 410,000 ตกลงราคา 1 หจก.เฮงหลี ก่อสร้าง 2015 350,000 บาท หจก.เฮงหลี ก่อสร้าง 2015 เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 10 ตําบลศรีสุข - ตําบลบ้านใหม่ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 399,000 บาท 350,000.00                       และมีคุณสมบัติ 171/2560

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 400,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 16-มี.ค.-60

ตามประกาศ

60 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเพียขอม 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 ร้านดีดีบิลดิ้ง 490,000 บาท ร้านดีดีบิลดิ้ง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 1,2 ตําบลกุดเพียขอม - เขตตําบลวังแสง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท 490,000.00                     185/2560

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 494,000 บาท 22-มี.ค.-60



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 233,000 224,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 220,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น " ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านเทพอํานวย หมู่ที่ 9 ตําบลโนนสมบูรณ์ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 222,000 บาท 490,000.00                       
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 223,000 บาท

ตําบลโพธ์ศรีสําราญ อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 349,000 341,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 337,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ - 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 338,000 บาท 337,000.00                       238/2560

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 338,500 บาท 29-มี.ค.-60

4 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 340,000 บาท

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 370,000 353,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 350,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านใหม่ - 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 352,000 บาท 350,000.00                     172/2560

ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 353,000 บาท 16-มี.ค.-60

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 435,000 444,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 432,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตําบลซํายาง - 2 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 433,000 บาท 432,000.00                       และมีคุณสมบัติ 216/2560

ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 433,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน 27-มี.ค.-60

ตามประกาศ

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางหลวง - 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 496,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) " สัญญาจ้าง

แผ่นดินหมายเลข 2 บ้านโนนฝ้าย หมู่ที่ 9 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,000 บาท 496,000.00                     143/2560

ตําบลโนนข่า อําเภอพล จังหวัดขอนก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 499,000 บาท 14-มี.ค.-60

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น " สัญญาจ้าง

สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโคก - 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 495,000 บาท 493,000.00                     128/2560

บ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตําบลซับสมบูรณ์ 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 496,500 บาท 8-มี.ค.-60



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

อําเภโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

67 โครงการขุดลอกลําห้วยทราย บ้านนายาว 499,000 518,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านโคก และตําบลบ้านแพง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 495,000.00                     209/2560

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 499,000 บาท 24-มี.ค.-60

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 181,000 181,000 ตกลงราคา บจก.ตักศิลาอินเตอร์ไฟล์ 181,000 บจก.ตักศิลาอินเตอร์ไฟล์ " สัญญาจ้าง

ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนก่น 181,000.00                     139/2560

แห่งที่ 3 10-มี.ค.-60

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านหญ้าคา 500,000 504,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 496,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองพล - บ้านหนองแวงแอก 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,000 บาท 496,000.00                     187/2560

หมู่ที่ 4 ตําบลโนนข่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 499,000 บาท 14-มี.ค.-60

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 482,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

ขก 2038 - บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตําบลเมืองเก่า - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท 478,000.00                     และมีคุณสมบัติ 104/2560

พัฒนา อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 481,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 2-มี.ค.-60

ตามประกาศ

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าโนนคูณ 496,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 ตําบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงน้อย 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 493,000 บาท 492,000.00                     141/2560

หมู่ที่ 2 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 495,000 บาท 13-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

72 โครงการขุดลอกลําห้วยโพง บ้านแก้งค้อ 499,000 518,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 ตําบลนาแพง และตําบลบ้านโคก 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 496,000 บาท 495,000.00                     179/2560

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 498,000 บาท 20-มี.ค.-60

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพธิ์ชัย 455,000 444,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักสิทธิ์ก่อสร้าง 440,000 บาท หจก.โชคศักสิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

หมู่ที่ 10 ตําบลหนองแดง - ตําบลบ้านใหม่ 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 442,000 บาท 440,000.00                     174/2560

อําเภอสีชมพุ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 443,000 บาท 16-มี.ค.-60

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักสิทธิ์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชคศักสิทธิ์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,000 บาท 490,000.00                     224/2560

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท 29-มี.ค.-60

75 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก้งค้อ 498,000 508,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น " ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 2 ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท 493,000.00                     
บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 497,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
76 โครงการขุดลอกหนอง บ้านโนนพะยอม 492,000 497,000 ตกลงราคา 1 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 487,000 บาท บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอราคาต่ําสุด ยังไม่ทําสัญญา

หมู่ที่ 6 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,000 บาท 487,000.00                     และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 490,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ

77 โครงการขุดลอกหนองกุดตาบอด บ้านโนนทัน 482,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 478,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และตําบลบ้านโคก 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 480,000 บาท 478,000.00                     180/2560

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 481,000 บาท 20-มี.ค.-60

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนศิลา 496,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 1 ตําบลหลุบคา หมู่ที่ 7 อําเภอโนนศิลา 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท 492,000.00                     124/2560

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 495,000 บาท 7-มี.ค.-60

79 โครงการขุดลอกลําห้วยกุดเวียน บ้านโนนทัน 498,000 518,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 494,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 ตําบลโพธิ์ชัย และตําบลบ้านโคก 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท 494,000.00                     178/2560

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 20-มี.ค.-60

80 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านบุ่งแสง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

หมู่ที่ 7 ตําบลนาชุมแสง - ตําบลสงเปือย 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     188/2560

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท 22-มี.ค.-60

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

สาย ขก.ถ.10066 บ้านลาดนาเพียง - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                     186/2560

บ้านหนองเซียงซุย อําเภอบ้านฝาง และ 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท 22-มี.ค.-60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ณรงค์รสชก. 497,000 บาท

82 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

สายบ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งชมพู - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ 147/2560

ตําบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน 14-มี.ค.-60

ตามประกาศ

83 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแดง - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     146/2560

ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท 14-มี.ค.-60

84 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 486,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ สัญญาจ้าง

แบบผิวเรียบ สาย ขก 4038 แยกบ้านวังม่วง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 483,000 บาท 482,000.00                     " 187/2560

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตําบลวังม่วง อําเภอเปือยน้อย 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 485,000 บาท 22-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

85 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านท่าช้าง - บ้านหนองทุ่ม ช่วงบ้านโนนงาม 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 494,000.00                     116/2560

หมู่ที่ 3 ตําบลภูห่าน - ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท 6-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

86 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " สัญญาจ้าง

คอนกรีต (AC) บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตําบลโคกสี - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 493,000.00                     243/2560



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,500 บาท 30-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

87 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

สาย ขก 2133 - แยกบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,500 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ 231/2560

(ช่วงลาบบ่าง) ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 29-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ

88 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,000 บาท 495,000.00                     230/2560

ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 499,000 บาท 29-มี.ค.-60

89 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 494,000 บาท หจก.ขจรศักดิ์การโยธา " สัญญาจ้าง

สาย ขก 4021 แยกบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 494,000.00                     219/2560

ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง จังกวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท 29-มี.ค.-60

90 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ตําบลนาหว้า - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     148/2560

ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท 14-มี.ค.-60

91 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 492,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 488,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านท่าช้าง - บ้านนาหนองท่ม 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท 488,000.00                     118/2560

ช่วงบ้านหนองปลาซิว หมู่ที่ 1 ตําบลภูห่าน - 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 491,000 บาท 6-มี.ค.-60

ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

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

สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 - บ้านคําหญ้าแดง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,000 บาท 492,000.00                     และมีคุณสมบัติ 192/2560

หมู่ที่ 6 ตําบลโคกงาม - ทางหลวงชนบท 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 22-มี.ค.-60

สาย ขก 5035 ตําบลโคกงาม อําเภอบ้านฝาง 4 หจก.ณรงค์ รสชก. 496,500 บาท ตามประกาศ

จังหวัดขอนแก่น

93 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้า

แบบผิวเรียบ สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 6 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 493,000.00                     191/2560

ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย - ตําบลป่าปอ 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 496,000 บาท 22-มี.ค.-60

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท

94 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้า

สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านหว้า 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท 493,000.00                     190/2560

อําเภอเมือง - บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 9 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 496,000 บาท 22-มี.ค.-60

ตําบลบ้านหฃเหล่า อําเภอบ้านฝาง 4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 497,500 บาท

จังหวัดขอนแก่น

95 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " สัญญาจ้าง

คอนกรีต (AC) บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1-2 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,500 บาท 493,000.00                     240/2560

ตําบลหนองตูม - มางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 495,000 บาท 30-มี.ค.-60

หมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท

96 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ขก 4021 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

แยกบ้านค้อ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 15 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     117/2560

ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 6-มี.ค.-60

97 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

คอนกรีต (AC) บ้านโคกสี หมู่ที่ 14 ตําบลโคกสี - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 494,000 บาท 493,000.00                     และมีคุณสมบัติ 239/2560

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 30-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 497,500 บาท ตามประกาศ

98 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 - บ้านหนองย่างแลน 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 497,000 บาท 494,000.00                     220/2560

หมู่ที่ 3 ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท 29-มี.ค.-60

ตําบลหนองเสาเล้า อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

99 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สาย ขก 4021 แยกบ้านหนองกระแหล่ง 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 497,500 บาท 495,000.00                     221/2560

หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท 29-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

100 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สาย ขก ถ 10016 บ้านหนองนาคํา - บ้านขนวน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     149/2560

แยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านโคก 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,500 บาท 14-มี.ค.-60

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

101 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองทุ่ม 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเรือ - 2 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 498,000 บาท 495,000.00                     142/2560

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 499,000 บาท 14-มี.ค.-60

102 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

คอนกรีต (AC) บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 4 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท 493,000.00                     และมีคุณสมบัติ 241/2560

ตําบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 497,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 30-มี.ค.-60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

103 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 445,000 445,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 440,000 บาท หจก.ขจรศักดิ์การโยธา " ยังไม่ทําสัญญา

แบบผิวเรียบ สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 441,000 บาท 440,000.00                     
ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 443,000 บาท

4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 444,000 บาท

104 โครงการขุดลอกลําห้วยอีเค ช่วงบ้านสําโรง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 1 ตําบลสําโรง - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท 495,000.00                     218/2560

ตําบลหนองเม็ง อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 498,000 บาท 28-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

105 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " สัญญาจ้าง

คอนกรีต (AC) บ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13,9 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                       215/2560

ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท 27-มี.ค.-60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

106 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแยยผิวเรียบ 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านฝาง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 493,000 บาท 492,000.00                       193/2560

อําเภอบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ ตําบลสาวะถี 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท 22-มี.ค.-60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

107 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

คอนกรีต (AC) บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 494,000 บาท 493,000.00                       และมีคุณสมบัติ 245/2560

ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 30-มี.ค.-60

หมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 497,000 บาท ตามประกาศ

108 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

บ้านศรีประทุม หมู่ที่ 11 ตําบลเขาน้อย - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,500 บาท 495,000.00                     237/2560



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

บ้านแดง หมู่ที่ 8 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเก่า 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท 29-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

109 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายทางหลวงชนบท ขก 2005 - 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 495,500 บาท 494,000.00                       223/2560

แยกบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตําบลนาชุมแสง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 498,000 บาท 29-มี.ค.-60

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

110 โครงการขุดลอกลําห้วยโจด (ตอนบน) 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตําบลนาข่า - บ้านโคกกุง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,500 บาท 495,000.00                     " 205/2560

หมู่ที่ 11 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 499,000 บาท 23-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

111 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 496,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านใหม่ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,000 บาท 491,000.00                     114/2560

ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,500 บาท 4-มี.ค.-60

112 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด ยังไม่ทําสัญญา

สายบ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 (ช่วงกลางหมู่บ้าน) 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 496,000 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลนาจาน - ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ

113 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุง - 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 496,000 บาท 495,000.00                       144/2560

ธนสาร - บ้านโปร่งแดง หมู่ที่ 10 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 498,000 บาท 14-มี.ค.-60

ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

114 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 494,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " สัญญาจ้าง

คอนกรีต (AC) บ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 494,000.00                     184/2560

ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 22-มี.ค.-60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

115 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สาย ขก 4021 แยกบ้านห้วยซัน - บ้านโสกห้าง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     222/2560

หมู่ที่ 9 ตําบลนาหว้า อําเภอภูเวียง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท 29-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

116 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

แบบผิวเรียบ สายหนองทุ่ม - กุดดุก 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     226/2560

แยกบ้านดินดํา หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 7 ตําบลดินดํา - 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท 29-มี.ค.-60

ตําบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

117 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

แบบผิวเรียบ สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 7 - 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 496,000 บาท 494,000.00                     และมีคุณสมบัติ 152/2560

บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 8 - ทางหลวงชนบท 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 14-มี.ค.-60

สาย ขก 2017 ตําบลป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง ตามประกาศ

จังหวัดขอนแก่น

118 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                       153/2560

ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,500 บาท 14-มี.ค.-60

119 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สาย ขก 2133 แยกบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     225/2560

บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท 29-มี.ค.-60



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

จังหวัดขอนแก่น

120 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สาย ขก ถ 10021 บ้านหัน - โป่งสังข์ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     227/2560

(ช่วงบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตําบลหว้าทอง) 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท 29-มี.ค.-60

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

121 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางหลวงชนบท 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 481,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

ดอนหัน - โคกสูง แยกบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 483,000 บาท 481,000.00                     232/2560

ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 484,000 บาท 29-มี.ค.-60

122 โครงการขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า ช่วงบ้านโจดหนองแก 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 ตําบลโจดหนองแก -เขตตําบลโสกนกเต็น 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 493,000.00                     และมีคุณสมบัติ 247/2560

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,000 ถูกต้องครบถ้วน 31-มี.ค.-60

ตามประกาศ

123 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเรือ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     155/2560

อําเภอภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท 14-มี.ค.-60

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

124 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " สัญญาจ้าง

คอนกรีต (AC) บ้านท่าพระ หมู่ที่ 10 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท 495,000.00                       183/2560

ตําบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 497,500 บาท 22-มี.ค.-60

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,000 บาท

125 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สาย ขก 2133 แยกบ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท 495,000.00                     154/2560



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

บ้านหนองนาคํา หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโคก 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 496,000 บาท 14-มี.ค.-60

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 499,000 บาท

126 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านใหม่ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 494,000.00                     156/2560

ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 496,000 บาท 14-มี.ค.-60

4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท

127 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 496,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแดง - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,500 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ 122/2560

ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 6-มี.ค.-60

ตามประกาศ

128 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

บ้านห้วยซัน หมู่ที่ 3 - บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 9 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 496,000 บาท 495,000.00                     145/2560

ตําบลบ้านหว้า - ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,500 บาท 14-มี.ค.-60

จังหวัดขอนก่น

129 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําใหญ่ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 4 ตําบลนาหว้า - บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 498,000 บาท 495,000.00                     199/2560

ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท 22-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น

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

บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5,6 ตําบลบ้านหว้า - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 494,000.00                     200/2560

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อําเภอเมือง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท 22-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

131 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 2133 493,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง " สัญญาจ้าง

แยกบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 - บ้านศาลาดิน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท 493,000.00                     228/2560

หมู่ที่ 7 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา - 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 496,500 บาท 29-มี.ค.-60

ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

496,500
132 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 307,000 307,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 303,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

แบบผิวเรียบ สาย ขก 2133 แยกบ้านโพนเพ็ก 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 304,000 บาท 303,000.00                     และมีคุณสมบัติ 235/2560

หมู่ที่ 7 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 306,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 29-มี.ค.-60

จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ

133 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งชมพู - 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     236/2560

ตําบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,500 บาท 29-มี.ค.-60

134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ํา 340,000 340,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 337,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น " สัญญาจ้าง

ลําห้วยสามหมอ - ลําน้ําชี บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 338,000 บาท 337,000.00                     157/2560

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 339,500 บาท 14-มี.ค.-60

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

สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 - 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 495,000 บาท 492,000.00                     160/2560

ทางหลวงชนบทสาย ขก 2028 ตําบลบ้านเหล่า 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท 14-มี.ค.-60

 อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

136 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 494,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " สัญญาจ้าง

คอนกรีต (AC) บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 494,000.00                     203/2560

ตําบลพระลับ - ชุมชนหนองใหญ่ เทคบาลนคร 23-มี.ค.-60

ขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

137 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้าง

สาย ขก 201 แยกบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,500 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ 161/2560

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน 14-มี.ค.-60

ตามประกาศ

138 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สาย ขก 4021 แยกบ้านค้อ หมู่ที่ 5 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,000 บาท 495,000.00                     163/2560

ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท 14-มี.ค.-60

139 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 495,000 บาท หจก.ขจรศักดิ์การโยธา " สัญญาจ้าง

บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7ตําบลทุ่งชมพู - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท 495,000.00                     196/2560

ตําบลนาหว้า อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 498,500 บาท 22-มี.ค.-60

140 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 495,000 บาท หจก.ขจรศักดิ์การโยธา " สัญญาจ้าง

บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตําบลภูเวียง - ตําบลบ้านเรือ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท 495,000.00                     197/2560

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท 22-มี.ค.-60

141 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 496,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " สัญญาจ้าง

สายบ้านกุดบัว หมู่ที่ 7 ตําบลสรีสุข - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 494,000 บาท 492,000.00                     162/2560

ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 14-มี.ค.-60

142 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 324,000 324,000 ตกลงราคา หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 320,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " ยังไม่ทําสัญญา

แบบผิวเรียบ ถนนหัวฝายพัฒนา 1 บ้านหัวฝาย หจก.เค โอ บี คอนส์ 321,000 บาท 320,000.00                     
หมู่ที่ 3 ตําบลเปือยน้อย อําเภอเปือยน้อย หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 323,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น - บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4
ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ /

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

143 ซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป 492,000 492,000 ตกลงราคา ร้านไทสโตนพรีมิกด์ 492,000 บาท ร้านไทสโตนพรีมิกด์ สัญญาซื้อขาย

492,000.00                     11/2560

14-มี.ค.-60

144 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทําฝายหินทิ้ง 160,303 160,303 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 160,303 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข สัญญาซื้อขาย

แบบประชาอาสา 160,303.00                     12/2560

16-มี.ค.-60

145 ซื้อลูกรัง จํานวน 2,398 ลบ.ม. 300,013.78     300,013.78    ตกลงราคา หจก.แม่บุญ 300,013.78    บาท หจก.แม่บุญ สัญญาซื้อขาย

300,013.78                     13/2560

17-มี.ค.-60

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


