
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง (บาท) โดยสรุป
1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 4,087,000 4,087,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,150,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

สายแยกทางหลวง หมายเลข 2109 - บ้านบ่อ 2 บจก.อุดรวิภาดา 2,300,000 บาท 2,150,000.00                   และมีคุณสมบัติ

(ถนน อบจ.ขอนแก่น รับการถ่ายโอน) 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,320,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลบ้านดง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,574,810 บาท

5 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,656,550 บาท

6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,820,000 บาท

7 บจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง (1992) 3,065,000 บาท

8 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,090,000 บาท

9 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,090,000 บาท

10 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,187,000 บาท

11 หจก.อึ้งแซเฮง 3,365,670 บาท

12 หจก.ยุทธชัยการโยธา 3,469,000 บาท

13 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 3,600,000 บาท

14 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 3,669,000 บาท

15 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 3,680,000 บาท

16 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 3,800,000 บาท

17 หจก.อุทุมพร อมรเทพ 3,964,000 บาท

18 หจก.ป.ธีรวุฒิ 3,964,390 บาท

19 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 3,992,000 บาท

20 หจก.ธรรมทาง 4,000,000 บาท

21 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 4,000,000 บาท

22 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 4,000,000 บาท

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

23 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 4,026,000 บาท

24 บจก.สุชาติบุรีรัมย์ 4,040,000 บาท

25 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 4,059,000 บาท

26 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 4,079,000 บาท

27 หจก.ทวีสิน (1985) 4,079,000 บาท

28 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,079,000 บาท

29 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท 4,079,000 บาท

30 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 4,079,000 บาท

31 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 4,079,000 บาท

32 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,079,000 บาท

33 หจก.มังคละศิริ 4,079,000 บาท

34 บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4,079,000 บาท

35 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 4,079,000 บาท

36 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 4,079,000 บาท

37 หจก.อรรถวัฒน์ 4,079,000 บาท

38 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 4,079,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 9,935,000 9,935,000 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 4,580,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด

สาย ขก 3037 บ้านหนองสองห้อง - 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 4,950,000 บาท 4,580,000.00                   และมีคุณสมบัติ

บ้านกุดหอยกาบ อําเภอหนองสองห้อง 3 บจก.อําพนวิศวกรรม 5,200,010 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ณรงค์ รสชก. 5,440,000 บาท

5 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 5,999,000 บาท

6 บจก.สุชาติบุรีรัมย์ 6,666,666.66       บาท

7 บจก.อุดรวิภาดา 6,800,000 บาท

8 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 6,950,000 บาท

9 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 7,490,000 บาท

10 หจก.ณัฐพลก่อสร้างหจก.อึ้งแซเฮง 7,856,879 บาท

11 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 8,146,700 บาท

12 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 8,899,000 บาท

13 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 8,900,000 บาท

14 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 8,900,000 บาท

15 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 9,400,000 บาท

16 หจก.ยุทธชัยการโยธา 9,400,000 บาท

17 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 9,500,000 บาท

18 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 9,600,000 บาท

19 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 9,700,000 บาท

20 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 9,835,000 บาท

21 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 9,885,000 บาท

22 หจก.ทวีสิน (1985) 9,925,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

23 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง (1992) 9,925,000 บาท

24 หจกงที.วี.พี.การโยธา 9,925,000 บาท

25 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท 9,925,000 บาท

26 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 9,925,000 บาท

27 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 9,925,000 บาท

28 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 9,925,000 บาท

29 หจก.มังคละศิริ 9,925,000 บาท

30 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 9,925,000 บาท

31 หจก.อรรถวัฒน์ 9,925,000 บาท

32 หจก.โคราชพัฒนะ 9,925,000 บาท

33 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 9,925,000 บาท

34 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 9,925,000 บาท

3 โครงการซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน เครื่องเขียน 15,000,000 14,999,770 e-auction 1 หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม 14,933,790 บาท หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม เสนอราคาต่ําสุด

หนังสือ และแบบเรียนเสริมทักษะให้กับโรงเรียน 2 บจก.ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา 14,935,648 บาท 14,933,790.00                 และมีคุณสมบัติ

ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 3 บจก.สตาร์โปรฟิต 14,936,570 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 9 1,212,000 1,214,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 830,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "
ตําบลโคกสําราญ - ตําบลบ้านแฮด 2 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 998,000 บาท การโยธา(2001)

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,090,000 บาท 830,000.00                     
4 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 969,000 บาท

5 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,200,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 1,100,000 บาท

7 หจก.ธัญญ์นรี 1,030,000 บาท

8 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 837,000 บาท

9 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 833,000 บาท

10 หจก.วีรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น (2015) 850,000 บาท

11 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 1,092,000 บาท

12 หจก.ป.ธีราวุฒิ 1,151,400 บาท

13 หจก.สารคามศุภภัณฑ์ 1,194,000 บาท

14 หจก.ชินพรวิศวกรรม 1,100,000 บาท

15 หจก.ยุทธชัยการโยธา 1,153,000 บาท

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแฮด หมู่ที่ 1 1,000,000 1,001,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 688,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ เสนอราคาต่ําสุด

ตําบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 690,000 บาท การโยธา(2001) และมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด 3 หจก.วีรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น (2015) 700,000 บาท 688,000.00                     ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 710,000 บาท

5 หจก.นามศรี รุ่งเรือง 749285.18 บาท

6 หจก.พิชญ์สินี 785,000 บาท

7 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 800,000 บาท

8 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 824,000 บาท

9 หจก.ธัญญ์นรี 860,000 บาท

10 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 900,000 บาท

11 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 900,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

12 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 900,000 บาท

13 หจก.ป.ธีราวุฒิ 950,000 บาท

14 หจก.ยุทธชัยการโยธา 950,000 บาท

15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 990,000 บาท

16 หจก.ช.สิรินทร์ 114,000 บาท

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยม่วง 1,219,000 1,234,000 สอบราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 839,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน - 2 หจก.วีรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น (2015) 850,000 บาท 839,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคดี ธนการต์ 2015 914,700 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 924,900 บาท

5 หจก.พสุธาพันธุ์ไม้ 936,500 บาท

6 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 984,000 บาท

7 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,020,000 บาท

8 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,097,000 บาท

9 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 1,097,000 บาท

10 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 1,100,000 บาท

11 หจก.ชินพรวิศวกรรม 1,100,000 บาท

12 หจก.ป.ธีราวุฒิ 1,158,000 บาท

13 หจก.ยุทธชัยการโยธา 1,158,050 บาท

14 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,200,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผักตบ 1,000,000 1,001,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 688,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 5 ตําบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย 2 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 690,000 บาท การโยธา(2001) และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.วีรวัฒน์ คอนสตรัคชั่น (2015) 700,000 บาท 688,000.00                     ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.เจ วาย ก่อสร้าง (1992) 724,800 บาท

5 หจก.โชคดี ธนกานต์ 2015 737,100 บาท

6 หจก.นามศรีรุ่งเรือง 749,285.18         บาท

7 หจก.พิชญ์สินี 785,000 บาท

8 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 710,000 บาท

9 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 800,000 บาท

10 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 824,000 บาท

11 หจก.ธัญญ์นรี 860,000 บาท

12 หจก.สารคามศุภภณฑ์ 890,000 บาท

13 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 900,000 บาท

14 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 900,000 บาท

15 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 900,000 บาท

16 หจก.ช.สิรินทร์ 910,000 บาท

17 หจก.ป.ธีราวุฒิ 950,000 บาท

18 หจก.ยุทธชัยการโยธา 950,000 บาท

19 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 990,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ขก ถ.1003 1,986,000 2,011,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,983,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลนาหนองทุ่ม 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 1,984,500 บาท 1,983,000.00                   และมีคุณสมบัติ

อําเภอชุมแพ - ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน 3 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 1,985,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,985,000 บาท

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทัน 1,000,000 1,001,000 สอบราคา 1 หจก.วีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น (2015) 630,000 บาท หจก.วีรวัฒน์ "
หมู่ที่ 8 ตําบลโนนสมบุรณ์ - บ้านวังหว้า 2 หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 682,800 บาท คอนสตรัคชั่น (2015)
หมู่ที่ 8 ,11 ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การยธา (2001) 688,000 บาท 630,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 691,000 บาท

5 หจก.นามศรีรุ่งเรือง 700,000 บาท

6 หจก.พิชญ์สินี 785,000 บาท

7 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 788,000 บาท

8 หจก.ด.โชคขัยการโยธา 850,000 บาท

9 หจก.ธ.ธีรา การโยธา 860,000 บาท

10 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 877,000 บาท

11 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 900,000 บาท

12 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 930,000 บาท

13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 990,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนนาแพง 1,990,000 2,094,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,987,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านลาน - บ้านโนนทอง 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 1,988,500 บาท 1,987,000.00                   และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 6 ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,989,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 1,989,000 บาท

11 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,984,000 1,984,000 สอบราคา 1 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 1,980,000 บาท หจก.ณัฐพลก่อสร้าง "
สาย ขก 3046 บ้านโคกป่ากุง - 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,981,000 บาท 1,980,000.00                   
บ้านหนองบัวนาค อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,982,500 บาท

4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,983,000 บาท

12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,942,000 1,942,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,938,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
สายบ้านโต้น หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโต้น - 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,939,000 บาท 1,938,000.00                   
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแวง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,940,500 บาท

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,941,000 บาท

13 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,990,000 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,986,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
สาย ขก 2119 บ้านเหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,987,000 บาท 1,986,000.00                   
(ถนน อบจ.ขอนแก่น รับการถ่ายโอน) 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,988,500 บาท

ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,989,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

14 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,924,000 1,924,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,920,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตําบลขามป้อม - 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,921,000 บาท 1,920,000.00                   และมีคุณสมบัติ

ตําบลพระยืน อําดภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,922,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,923,000 บาท

15 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,484,000 1,484,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,480,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
สาย ขก 10040 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,481,000 บาท 1,480,000.00                   
ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,482,000 บาท

4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,483,000 บาท

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าปอ หมู่ที่ 1,2 1,990,000 2,094,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,987,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลบ้านหัน 2 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 1,989,000 บาท 1,987,000.00                   
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพ็ชรเอ็นจิเนียริ่ง 1,989,000 บาท

4 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 1,989,000 บาท

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 963,000 970,000 สอบราคา 1 หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์ 961,000 บาท หจก.ฉัตรเพชร "
พาราเคพซีล สาย ขก 3034 ช่วงบ้านโนนกราด 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 963,000 บาท แลนด์แอนด์เฮาส์
หมู่ที่ 13 ตําบลหนองสองห้อง - บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 962,000 บาท 961,000.00                     
ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

18 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน 623,000 648,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 573,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด

คสล.ข้ามลําห้วยเสือเฒ่า บ้านหนองหญ้าขาว 2 หจก.ธัญญ์นรี 590,000 บาท 573,000.00                     และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 4 ตําบลหันโจด - เขตตําบลโนนธาตุ 3 หจก.ดีอาร์บี 580,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 647,000 บาท

5 หจก.ก.แก้วการโยธา 648,000 บาท

6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 800,000

19 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน 885,000 917,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 783,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
คสล.ข้ามลําห้วยวังขาเคบ้านสําโรง หมู่ที่ 1 2 หจก.ธัญญ์นรี 790,000 บาท 783,000.00                     
ตําบลสําโรง - เขตตําบลหนองเม็ก 3 หจก.ดีอาร์บี 840,000 บาท

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 916,000 บาท

5 หจก.ก.แก้วการโยธา 917,000 บาท

6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,000,000 บาท

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,628,000 1,628,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,625,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 2 หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์ 1,626,000 บาท

ตําบลท่าวัด อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,627,000 บาท

บ้านหนองโดน ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางหลวง 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) เสนอราคาต่ําสุด

แผ่นดิน หมายเลข 2246 - บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 498,000 บาท 497,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 469,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 464,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
บ้านปันน้ําใจ หมู่ที่ 11 ตําบลม่วงหวาน 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 465,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 467,000 บาท 464,000.00                     
ถนนสายน้ําพอง อุบลรัตน์ (2109)

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 418,000 433,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 414,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 415,000 บาท 414,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 417,000 บาท

สายชุมแพ - อุดร

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพธิ์ขุมดิน 500,000 514,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 5 ตําบลพระบุ -บ้านโต้นหมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโต้น 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 497,000 บาท 495,000.00                     
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 498,500 บาท

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลุกรัง 500,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 493,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
บ้านหนองนกเขียน หมู่ที 7 ตําบลโนนทอง - 2 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 495,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
ทางหลวงชนบท ขก 4061 อําเภอหนองเรือ 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 496,000 บาท 493,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

26 โครงการขุดลอกลําห้วยวังม่วง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดั่ง - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ

เขตเทศบาลตําบลหนองสองห้อง 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ํากลม 334,000 334,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 330,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
คสล.เป็นท่อเหลื่ยม คสล.ข้ามลําห้วยอีสานเขียว 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 332,000 บาท 330,000.00                     
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตําบลหนองสองห้อง - 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 333,000 บาท

ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

28 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านหนองน้ําใส หมู่ที่ 1 ตําบลหนองน้ําใส - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 493,000.00                     
บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตําบลแคนเหนือ 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,500 บาท

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

29 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตําบลแคนเหนือ - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 492,000 บาท 490,000.00                     
สามแยกบ้านป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,500 บาท

จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 506,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 - บ้านขอนแก่นน้อย 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 492,000 บาท 490,000.00                     และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 5 ตําบลเปือยน้อย - เขตตําบลสระแก้ว 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 494,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโจดใหญ่ 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 495,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโต้น - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 496,000 บาท 495,000.00                     
ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,000 บาท

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 501,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตําบลขามป้อม 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 486,000 บาท 485,000.00                     
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น -เขตตําบล 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 488,500 บาท

หนองแวง อําเภอกุดรังจัง หวัดมหาสารคาม

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 310,000 317,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 307,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตําบลวังหินลาด - 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 308,000 บาท 307,000.00                     
ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 309,500 บาท

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 455,000 467,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 450,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตําบลสะอาด 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 452,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 454,500 บาท 450,000.00                     
ถนนสายน้ําพอง อุบลรัตน์ (4003)



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 495,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,000 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองมะเขือ - บ้านศรีกระดานพล 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

หมู่ที่ 1 ตําบลลอมคอม อําเภอพลจั งหวัดขอนแก่น

33 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตําบลแคนเหนือ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                     
ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท

34 โครงการขุดลอกลําห้วยยางบง บ้านหนองกุงใหม่ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 10 ตําบลคึมชาติ - บ้านโนนสะอาด 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 497,500 บาท 495,000.00                     
หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 499,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

35 โครงการซ่อมแซถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตําบลบริบูรณ์ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,000 บาท 492,000.00                     
ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 239,000 251,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 235,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตําบลภูห่าน - 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 236,000 บาท 235,000.00                     
ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 238,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 514,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแวง 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 496,000 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอพระยืน - บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 7 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 497,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลท่าพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 499,000 บาท

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 336,000 343,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 334,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "
สายจากบ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตําบลโสกนกเต็น 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 335,000 บาท 334,000.00                     
ตําเภอพล จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 336,000 บาท

แผ่นดิน หมายเลข 207

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 432,000 446,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 427,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
บ้านตาด หมู่ที่ 5 ตําบลซํายาง - 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 429,000 บาท 427,000.00                     
ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 430,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 431,000 บาท

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 477,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 472,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตําบลสะอาด 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 474,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
อําเภอน้ําพอง - ตําบลนาคํา 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท 472,000.00                     
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

41 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สาย ขก 23 - แยกบ้านนาโน หมู่ที่ 9 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 493,000 บาท 490,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 494,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

42 โครงการขุดลอกลําห้วยทุ่งบ่อ บ้านชาดใหญ่ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 3 ตําบลคึมชาด - เขตตําบลสําโรง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท 495,000.00                     
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 498,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 499,500 บาท

43 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 490,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตําบลหินตั้ง - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 491,000 บาท 490,000.00                     
ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 492,000 บาท

44 โครงการขุดลอกลําห้วยวังหว้า บ้านหัวห้วย 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 494,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท 494,000.00                     
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 497,000 บาท

4 หจก.แม่บุญ 498,000 บาท

45 โครงการขุดลอกลําห้วยโสกกาว บ้านเหล่า 482,000 482,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 477,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง 2 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 479,000 บาท 477,000.00                     
และตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 480,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 481,500 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตําบลสาวะถี 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 478,000 บาท 477,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8,10 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 479,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 393,000 402,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 389,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตําบลบ้านทุ่ม 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 390,000 บาท 389,000.00                     
อําเภอเมือง - อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 392,500 บาท

48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
สายบ้านดนนกู่ หมู่ที่ 5,24 ตําบลสาวะถี - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 477,000 บาท 475,000.00                     
บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1,10 ตําบลโคกงาม 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 478,000 บาท

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 488,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง "
สายบ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านหัน - 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 486,000 บาท 485,000.00                     
ทางหลวงสาย ขก 3018 อําเภอโนนศิลา 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 488,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 393,000 402,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 389,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านทุ่ม - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 390,000 บาท 389,000.00                     
บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1,2 ตําบลแดงใหญ่ 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 392,000 บาท

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 450,000 459,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 446,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 447,000 บาท 446,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองมะเขือ - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 449,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลโนนข่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 495,000 502,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "
สายบ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 - บ้านโสกใหญ่ 2 หจก.หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,000 บาท 490,000.00                     
หมู่ที่ 5 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2284 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 494,000 บาท

ตําบลบ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

53 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองน้ําใส หมู่ที่ 1 ตําบลหนองน้ําใส - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท 495,000.00                     
บ้านดคกโก หมู่ที่ 7 ตําบลแคนเหนือ 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 498,000 บาท

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

54 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ขก ถ.195-03 บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท 495,000.00                     
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลหนองกุงเซิน 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 498,000 บาท

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านโนนกู่ หมู่ที่ 5,24 ตําบลสาวะถี - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 477,000 บาท 475,000.00                     และมีคุณสมบัติ

บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1,10 ตําบลโคกงาม 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 478,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

56 โครงการขุดลอกลําห้วยเกิ้งต่างคา 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
บ้านหวายหลืม หมู่ที่ 15 ตําบลนาข่า - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 496,000 บาท 494,000.00                     
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 498,500 บาท

57 โครงการขยายท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร 500,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 494,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ "
ด้วยท่อ พีวีซี บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโคก 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                     
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 498,000 บาท

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 493,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
สายฟาร์มไก่ - โคกแคบ บ้านศรีชุมพร 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,500 บาท 493,000.00                     
หมู่ที่ 9 ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 497,000 บาท

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 484,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.บี แอนด์ ดี เจริญรุ่งเรือง กรุ๊ป 482,000 บาท หจก.บี แอนด์ ดี "
บ้านหนองนางัว หมู่ที่ 3 ตําบลหัวหนอง 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 482,500 บาท เจริญรุ่งเรือง กรุ๊ป
อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 482,800 บาท 482,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 483,500 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

60 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 484,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 480,000 บาท หจก.ขจรศักดิ์การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

สาย ขก 10078 เปือยน้อย - หนองบัวลอง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 482,000 บาท 480,000.00                     และมีคุณสมบัติ

(ช่วงบ้านเปือยน้อย ) ตําบลเปือยน้อย 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 483,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

61 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายทางหลวง 2038 แยกบ้านดงน้อย -บ้านห้วยทราย 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                     
หมู่ที่ 13 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท

62 โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร 494,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 489,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ถนนเลียบลําห้วยฝายใหม่ บ้านฝาง หมู่ที่ 2 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท 489,000.00                     
ตําบลบ้านฝาง - เขตเทศบาลตําบลแก่นฝาง 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,000 บาท

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 493,000 บาท

63 โครงการปรับปรงซ่อมแซมถนนลูกรัง 484,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.บี แอนด์ ดี เจริญรุ่งเรืองกรุ๊ป 482,000 บาท หจก.บี แอนด์ ดี "
บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตําบลหัวหนอง 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 482,500 บาท  เจริญรุ่งเรืองกรุ๊ป
อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 482,800 บาท 482,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 483,500 บาท

64 โครงการขุดลอกลําห้วยวังหิน บ้านโนนพันชาติ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 17 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท 494,000.00                     
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 498,500 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 493,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 - แหล่งเกษตร 2 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 495,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์ และมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 496,000 บาท 493,000.00                     ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 384,000 392,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 380,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง "
สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตําบลเปือยใหญ่ - 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 381,000 บาท 380,000.00                     
ทางหลวงสายเปือยใหญ่ - โนนแดง 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 382,000 บาท

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 383,500 บาท

67 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ํา ลําห้วยสามหมอ - 498,000 514,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "
ลําน้ําชี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,11 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 496,000 บาท 495,000.00                     
ตําบลซับสมบูรณ์ และตําบลโพธิ์ชัย 3 หจก.หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 497,000 บาท

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

68 โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง 500,000 508,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน 2 หจก.หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 496,000 บาท 495,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 498,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 476,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6,16,7,17ตําบลบ้านทุ่ม - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 478,000 บาท 476,000.00                     และมีคุณสมบัติ

บ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 479,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่ง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 495,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "
ผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ ที่อยู่ในความ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 496,000 บาท 495,000.00                     
รับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 499,000 บาท

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 510,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 ตําบลท่านางแนว 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,000 บาท 495,000.00                     
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - แม่น้ําชี - 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 498,000 บาท

ทางหลวงแผ่นดิน สาย 2233

72 โครงการขุดลอกลําห้วยปากดาว 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 494,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ตําบลสวนหม่อน - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                     
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 498,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 11 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท 495,000.00                     
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 499,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

74 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ําชี บ้านหนองโจด 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 7 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 495,000 บาท 493,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 513,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
แยกทางหลวงสายขอนแก่น - ชัยภูมิ - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 497,000 บาท 495,000.00                     
บ้านโนนบ่อ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 498,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

76 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 444,000 444,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 440,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สาย ขก 2297- แยกถนนมิตรผดุง 1 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 442,000 บาท 440,000.00                     
 - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตําบลสระแก้ว 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 443,000 บาท

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

77 โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง 197,000 197,000 ตกลงราคา ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 197,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง
ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ 197,000.00                     

78 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 492,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 487,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแดง - 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 489,000 บาท 487,000.00                     
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 490,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

79 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 505,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 ตําบลในเมือง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 492,000 บาท 490,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น -(ถ้ําผาเกิ้ง) - 3 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 493,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

80 โครงการขุดลอกลําห้วยคําม่วง บ้านคําคันโซ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน - ตําบลท่าศาลา 2 หจก.หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 496,500 บาท 494,000.00                     
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 498,000 บาท

81 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 489,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายทางหลวง 228 - แยกบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 9 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 490,000 บาท 489,000.00                     
ตําบลนาจาน - ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 495,000 บาท หจก.ขจรศักดิ์การโยธา "
แบบผิวเรียบ สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,500 บาท 495,000.00                     
ตําบลหนองบัว - บ้านหนองอีเล้ง หมู่ที่ 9 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 499,000 บาท

ตําบลโนนฆ้อง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคําบง 483,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 478,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
หมู่ที่ 11 ตําบลสะอาด -บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 480,000 บาท ดีเวลลอปเมนท์
ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 482,000 บาท 478,000.00                     



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 503,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 493,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ เสนอราคาต่ําสุด

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตําบลท่าวัด 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท 493,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนไท - 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลโนนสําราญ อําเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

85 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 486,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 484,000 บาท 482,000.00                     
ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการยธา 485,000 บาท

86 โครงการขุดลอกลําห้วยแตง บ้านหนองโจด 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 494,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม 2 หจก.โชคร่งเรืองก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                     
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 498,500 บาท

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 510,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
สายป่าช้าเก่า บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท 495,000.00                     
บ้านหนองบัวเลิง ตําบลท่านางแนว 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,000 บาท

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพนักงาน 295,000 295,000 ตกลงราคา ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 295,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง
ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา 295,000.00                     



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 470,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 466,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด

บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโนน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 467,000 บาท 466,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอซําสูง - บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1,2 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 469,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

90 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 501,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลขามป้อม 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 487,000 บาท 485,000.00                     
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 488,000 บาท

เทศบาลตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม

91 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย 3050 บ้านหว้าโง๊ะ - ดงน้อย ตําบลโนนทอง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                     
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,500 บาท

92 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 463,000 463,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 458,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สาย ขก 2297 - แยกถนน 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 460,000 บาท 458,000.00                     
โนนเมืองพัฒนา 1 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 462,500 บาท

ตําบลเปือยน้อย - โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลสระแก้ว
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

93 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 492,000 บาท หจก.ขจรศักดิ์การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

แบบผิวเรียบ สาย ขก 2297 - แยกถนน 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท 492,000.00                     และมีคุณสมบัติ

เปือยน้อยพัฒนา 1 บ้านเปือยน้อย หมู่ที่ 2 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลเปือยน้อย อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 495,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "
บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 ตําบลโนนข่า 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 495,000.00                     
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,500 บาท

หมายเลข 2246

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 464,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 460,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตําบลน้ําพอง - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 462,000 บาท 460,000.00                     
บ้านคําม่วง หมู่ที่ 2 ตําบลคําม่วง 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 463,000 บาท

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 510,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
สายสามแยกวัดบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท 495,000.00                     
ตําบลท่านางแนว - ถนนสายบ้านหนองบัวเลิง - 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 498,000 บาท

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 296,000 302,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 292,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านเปือยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตําบลเปือยใหญ่ 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 293,000 บาท 292,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอโนนศิลา - เขตอําเภอชนบท 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 295,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
98 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 490,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 - บ้านเก่าหัวนา 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 492,000 บาท 490,000.00                     
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองน้ําใส - ตําบลแคนเหนือ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 494,000 บาท

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

99 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สาย ขก 2031 บ้านลาน หมู่ที่ 5 - บ้านกุดเชือก 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 492,000 บาท 490,000.00                     
หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านลาน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท

ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

100 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 489,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายทางหลวงหมายเลข 228 - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท 489,000.00                     
แยกบ้านโนนหว้านไฟ หมู่ที่ 6 ตําบลวังเพิ่ม 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 492,500 บาท

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

101 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. 100,000 100,000 ตกลงราคา หจก.คําเจริญซีเมนต์ 100,000 บาท หจก.คําเจริญซีเมนต์
ภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 100,000.00                     
ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

102 โครงการปรับปุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 506,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโสกนาค 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 492,000 บาท 490,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลวังม่วง - บ้านวังหิน ตําบลสระแก้ว 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 493,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

103 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 495,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "
สายจากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 495,000.00                     
 ตําบลโจดหนองแก - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,500 บาท

ตําบลเก่างิ้ว อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 480,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 476,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา - บ้านโนน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท 476,000.00                     
หมู่ที่ 1,2 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 479,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 495,000 502,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "
สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตําบลซับสมบูรณ์ - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,000 บาท 490,000.00                     
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 494,500 บาท

อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 469,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 464,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตําบลกระนวน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 465,000 บาท 464,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอซําสูง เชื่อมถนนสายบ้านหนองบัวน้อย - 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 467,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

บ้านกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 468,000 บาท

107 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 342,000 342,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 338,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายราษฎร์สันติ์ - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2,7 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 339,500 บาท 338,000.00                     
ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 340,000 บาท

4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 341,000 บาท

108 โครงการขุดลอกลําห้วยโก บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ 300,000 303,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 298,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 8 ตําบลศรีสุข - ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 299,000 บาท 298,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 300,000 บาท

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 384,000 392,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 380,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "
สายจากบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตําบลเมืองพล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 382,000 บาท 380,000.00                     
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวง 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 382,500 บาท

ชนบท สายบ้านตําแย - โนนกอก จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 383,000 บาท

110 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 456,000 465,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 451,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
สายบ้านกุดนางทุย หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านทุ่ม - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 452,000 บาท 451,000.00                     
ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 453,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 495,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านโจดน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลหนองมะเขือ - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 495,000.00                     และมีคุณสมบัติ

บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตําบลลอมคอม 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

112 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 494,000 505,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง "
สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตําบลโนนแดง 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 491,000 บาท 490,000.00                     
อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลหัวหนอง 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 492,000 บาท

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท

113 โครงการก่อสร้างหอถังสูงสนามฟุตบอล 495,000 495,000 ตกลงราคา หจก.เพชรพัชรี 495,000 บาท หจก.เพชรพัชรี
ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น 495,000.00                     

114 โครงการขุดลอกลําห้วยอีหลอด บ้านโสกนกเต็น 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
พัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 497,000 บาท 495,000.00                     
เขตตําบลวังหิน อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 499,500 บาท

จังหวัดขอนแก่น

115 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สาย ขก 2301 - แยกบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 494,000 บาท 493,000.00                     
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านลาน  3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

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

สาย ขก 4021 - แยกบ้านหัน หมู่ที่ 4 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 495,000 บาท 492,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

117 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 11 ตําบลในเมือง - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                     
วัดถ้ําผาเกิ้งพิพิธภัณฑ์ - ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท

อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

118 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายกสิกรทุ่งสร้าง (ช่วงบ้านดอนหญ้านาง - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 492,000 บาท 490,000.00                     
บ้านโกทา) ตําบลศิลา อําเภอเมือง จ้งหวัดขอนก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,500 บาท

119 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตําบลดงลาน - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,000 บาท 492,000.00                     
ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท

120 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย้านขนวน หมู่ที่ 1 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
ตําบลขนวน - ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 496,000 บาท 495,000.00                     
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 499,000 บาท



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

121 โครงหารซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโซ่ง 483,000 483,000 ตกลงราคา 1 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 478,000 บาท บจก.เลิศปรีชา เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยแก - ตําบลวังแสง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 480,000 บาท เอ็นจิเนียริ่งฯ และมีคุณสมบัติ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 481,000 บาท 478,000.00                     ถูกต้องครบถ้วน

122 จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จํานวน 1 คัน 1,350,000 1,350,000 ตกลงราคา 1 บจก.โตโยต้าอมตะ 1,329,000 บาท บจก.โตโยต้าอมตะ "
2 บจก.โตโยต้าขอนแก่น 1,347,200 บาท

123 จัดซื้อวัสดุประปา 407,000 407,000 ตกลงราคา ร้านประจักรษ์พาณิชย์ 407,000 บาท ร้านประจักรษ์พาณิชย์

124 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ 138,342 138,342 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 138,342 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข

ต้นน้ํา และฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา 138,342.00                     

125 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ 242,785 242,785 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 242,785 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข

ต้นน้ํา และฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา 242,785.00                     



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

-สําเนา-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่....12...เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

126 จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีวงดุริยางค์ โรงเรียนพูวัด 100,000 100,000 ตกลงราคา หจอ.ขอนแก่นมาราธอน 100,000 บาท หจอ.ขอนแก่นมาราธอน
พิทยาคม อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 100,000.00                     
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


