
หนา้ที ่1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป
1 ซื้อชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด 160,000 สอบราคา 1 ร้าน อภิภัทร ไลท์ติ้ง 162,500 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง

2 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 160,000 บาท 160,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศ

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองเจริญ 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินทร์ก่อสร้าง 1,992,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
หมู่ที่ 11 ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,980,000 บาท 1,976,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,976,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,996,000 บาท
3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินทร์ก่อสร้าง 1,998,000 บาท หจก.ราชพฤษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ "

ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย -เขตอําเภอแวงใหญ่ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,988,000 บาท 1,976,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,976,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,980,000 บาท
4 ขุดลอกลําห้วยหนองเอี่ยน บ้านทุ่มห้วย หมู่ที่ 3 ตําบล 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,006,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "

ห้วยแก อําเภอชนบท-เขตอําเภอแวงน้อย จังหวัด 2 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,996,000 บาท 1,992,000 บาท
ขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,992,000 บาท
 4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,022,000 บาท

5 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตําบล 1,632,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,640,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สวนหม่อน-เขตตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,632,000 บาท 1,629,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,629,000 บาท

6 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 1,753,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,760,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ตําบลโพนเพ็ก-เขตตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,753,000 บาท 1,750,000 บาท

 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,772,000 บาท
4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,750,000 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (เคพซีล) สายบ้าน 1,998,700 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,020,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
โนนลาน หมู่ที่ 4-บ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 เทศบาล 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลบ้านค้อ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอ 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,998,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
เมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,012,000 บาท ตามประกาศ

8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (เคพซีล) สายบ้าน 1,978,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,978,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
โคกสี หมู่ที่ 7,16 -บ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 เทศบาล 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,974,000 บาท 1,974,000 บาท
ตําบลบ้านค้อ-ถนนลาดยาง(สายบ้านโนนม่วง-บ้าน 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,990,000 บาท
หนองปอ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,999,000 บาท

9 ขุดลอกลําห้วยใหญ่ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตําบล 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,498,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
โคกงาม-บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านฝาง อําเภอ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,500,000 บาท 1,498,000 บาท
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,512,000 บาท

10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านยอดห้วย หมู่ที่ 8 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,497,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "
ตําบลหนองไผ่-บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตําบลวังหินลาด 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,500,000 บาท 1,497,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,508,000 บาท

11 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านซําจาน หมู่ที่ 20 เทศบาล 785,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 783,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ตําบลบ้านค้อ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอ 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 785,000 บาท 783,000 บาท
เมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 792,000 บาท

12 ขุดลอกหนองหวายบ้านหนองค้า หมู่ที่ 5 เทศบาล 1,060,700 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,058,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ตําบลโนนท่อน-เทศบาลตําบลสําราญ อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,060,000 บาท 1,058,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,065,000 บาท

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 1,710,000 สอบราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,707,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "
ตําบลโนนหัน-บ้านยอดห้วย หมู่ที่ 8 ตําบลหนองไผ่ 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,710,000 บาท 1,707,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,728,000 บาท

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง 1,665,000 สอบราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,662,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "
หมู่ที 2 ตําบลหนองไผ่-ตําบลวังหินลาด อําเภอชุมแพ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,678,000 บาท 1,662,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,685,000 บาท



หนา้ที ่3
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15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (เคพซีล) สายบ้าน 1,998,700 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,015,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
โนนเรือง หมู่ที่ 6,18 เทศบาลตําบลบ้านค้อ-เทศบาล 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
เมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,998,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,006,000 บาท ตามประกาศ
16 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบล 1,351,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,365,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

โพนเพ็ก-เขตตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,353,000 บาท 1,350,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,350,000 บาท

17 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเขวา หมู่ที่ 9 ตําบลกุดเค้า- 1,731,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,731,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ทางหลวงสายมัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,745,000 บาท 1,729,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,729,000 บาท

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองยายเกลี้ยง 1,953,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,972,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
หมู่ที่ 5 ตําบลวังแสง อําเภอชนบท-เขตอําเภอแวงใหญ่ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,980,000 บาท 1,960,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,960,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,963,000 บาท
19 ขุดลอกลําห้วยแก (ตอนบน) บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,996,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "

ตําบลห้วยแก-เขตตําบลวังแสง อําเภอชนบท 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,992,000 บาท 1,992,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ราชพฤกษ์การ์เด้นท์บ้านไผ่ 2,023,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท
20 ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2,17 เทศบาล 308,700 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 308,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "

เมืองศิลา-เทศบาลตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 312,000 บาท 307,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 307,000 บาท

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแท่น หมู่ที่ 1 ตําบล 1,992,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,992,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
บ้านแท่น อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น-เขตอําเภอ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,000,000 บาท 1,988,000 บาท
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,988,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท "
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22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 1,978,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,990,000 บาท หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลกุดเพียขอม-เขตตําบลวังแสง อําเภอชนบท 2 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,975,000 บาท 1,975,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,999,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,978,000 บาท ตามประกาศ
23 ขุดสระน้ําในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,194,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน (1985) 1,192,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

ส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,194,000 บาท 1,192,000 บาท
อําเภอพล จํานวน 30 บ่อ 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,203,000 บาท

24 ก่อสร้างลานเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 1,392,000 สอบราคา 1 บ.เจ.อาร์เพลย์กราวด์ จก. 1,386,881 บาท บ.ซีเอ็นเออินเตอร์เนชั่นแนล จก. "
2 บ.ซีเอ็นเออินเตอร์เนชั่นแนล จก. 1,383,460 บาท 1,383,460 บาท

25 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม องค์การบริหาร 1,597,000 สอบราคา 1 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 1,597,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ "
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,605,000 บาท 1,594,000 บาท

3 หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนด์บิวด์ 1,594,000 บาท
26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 1,986,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสรา้ง 1,992,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

ตําบลท่านางแนว-เขตตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,986,000 บาท 1,982,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,000,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,982,000 บาท
27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 1,978,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,990,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "

ตําบลละหานนา-เขตตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,975,000 บาท 1,975,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,978,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท
28 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ตําบล 1,705,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,705,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

สวนหม่อน-เขตตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,702,000 บาท 1,702,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,716,000 บาท
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29 ขุดลอกลําห้วยยางบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตําบล 1,667,000 สอบราคา 1 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,667,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ห้วยแก อําเภอชนบท-เขตอําเภอแวงใหญ่ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,680,000 บาท 1,664,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,664,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
30 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 ตําบล 1,828,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,853,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

กุดเค้า-ทางหลวงสายมัญจาคีรี - ชนบท อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,828,000 บาท 1,824,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,844,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,824,000 บาท
31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสรา้ง 1,980,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "

ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น- 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,990,000 บาท 1,976,000 บาท
บ้านโนนสําราญ อําเภอแก้งสนามนาง 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,976,000 บาท
จังหวัดนครราชสีมา 4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,999,000 บาท

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 12 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,015,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ตําบลละหานนา - เขตอําเภอแวงน้อย อําเภอแวงน้อย 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,995,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท
33 ขุดลอกลําห้วยโสกกาว บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตําบล 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,500,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

บ้านเหล่า-ตําบลโนนฆ้อง อําเภอบ้านฝาง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,498,000 บาท 1,498,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,510,000 บาท

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหัวขัว หมู่ที 1 600,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 598,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ตําบลเปือยน้อย-บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตําบล 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 605,000 บาท 598,000 บาท
สระแก้ว อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 600,000 บาท

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคุ้มโนนสะอาด 1,963,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,975,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
หมู่ที่ 12 ตําบลชนบท อําเภอชนบท - เขตตําบล 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,980,000 บาท 1,960,000 บาท
เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,963,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,960,000 บาท
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36 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหินลาด หมู่ที่ 17 เทศบาล 610,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 610,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลบ้านค้อ-เทศบาลตําบลสาวะถี อําเภอเมือง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 616,000 บาท 608,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 608,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
37 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านวังตอ หมู่ที่ 10,14 เทศบาล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 500,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "

ตําบลบ้านค้อ-บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 เทศบาล 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 505,000 บาท 499,000 บาท
ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 499,000 บาท

38 ขุดลอกลําห้วยหนองเอี่ยน (ตอนล่าง) บ้านดอนดู่ 1,936,000 สอบราคา 1 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,950,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
หมู่ที่ 9 ตําบลศรีบุญเรือง - เขตตําบลชนบท อําเภอ 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,933,000 บาท 1,933,000 บาท
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,936,000 บาท

39 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตําบล 1,978,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,987,000 บาท หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ "
ห้วยแก-เขตตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,995,000 บาท 1,975,000 บาท

3 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,975,000 บาท
4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,978,000 บาท

40 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาขามเปี้ย หมู่ที่ 8 1,967,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,978,000 บาท หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ "
ตําบลชนบท อําเภอชนบท-เขตตําบลเมืองเพีย 2 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,964,000 บาท 1,964,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,967,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 1,983,000 บาท
41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคุ้มกกโก หมู่ที่ 10 1,967,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,964,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

ตําบลชนบท อําเภอชนบท-เขตอําเภอโนนศิลา 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,978,000 บาท 1,964,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,985,000 บาท

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,967,000 บาท
42 ก่อสร้างหอถังน้ําสูง โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 250,000 สอบราคา 1 หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ 249,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ "

ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 250,000 บาท 249,000 บาท
3 หจก.ส.วรุตม์ก่อสร้าง 256,000 บาท

43 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์น้ําคุณภาพสูง จํานวน 4,160 ลิตร 1,996,800 สอบราคา 1 ร้านทวีทรัพย์การเกษตร 1,990,560 บาท หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
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เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 2 หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ 1,988,480 บาท 1,988,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อ.หนองสองห้อง) (ต่อรองราคาลง 480 บาท) ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
44 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์น้ําคุณภาพสูง 1,996,800 สอบราคา 1 ร้านทวีทรัพย์การเกษตร 1,992,640 บาท หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ "

2 หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ 1,988,480 บาท 1,988,000 บาท
(ต่อรองราคาลง 480 บาท)

45 ขุดลอกลําห้วยบุหรี่ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 เทศบาล 729,600 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 727,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
ตําบลสําราญ-เทศบาลตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 729,000 บาท 727,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 735,000 บาท

46 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6 1,991,000 สอบราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,987,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "
ตําบลวังหินลาด-ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,987,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 2,012,000 บาท

47 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เทศบาลเมืองชุมแพ- 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,990,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "
บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,993,000 บาท 1,990,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 2,000,000 บาท

48 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางหลวงหมายเลข12- 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,991,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "
บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตําบลชุมแพ-บ้านโนนสะอาด 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,995,000 บาท 1,991,000 บาท
หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 2,005,000 บาท

49 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2,17 500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 499,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
เทศบาลเมืองศิลา-เทศบาลตําบลสําราญ อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 500,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 506,000 บาท

50 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
โนนฆ้อง-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตําบลหนองบัว 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,018,000 บาท
51 ขุดสระน้ําในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 952,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 960,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง



หนา้ที ่8
ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 950,000 บาท 950,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 952,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
52 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (เคพซีล) สายบ้าน 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,000,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

หนองกุง หมู่ที่ 17 เทศบาลเมืองศิลา-เทศบาลตําบล 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 998,000 บาท 998,000 บาท
สําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,008,000 บาท

53 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตําบล 1,818,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,840,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "
ซับสมบูรณ์-บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโคก 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,815,000 บาท 1,815,000 บาท
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,827,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,818,000 บาท
54 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,500,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

ตําบลป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง-บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,497,000 บาท 1,497,000 บาท
ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,510,000 บาท

55 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (เคพซีล) สายบ้าน 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,020,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
โคกสี หมู่ที่ 7 เทศบาลตําบลบ้านค้อ-ถนนลาดยาง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 998,000 บาท 998,000 บาท
(สายบ้านโนนเรือง-บ้านลาดนาเพียง) อําเภอเมือง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,000,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

56 ขุดลอกลําห้วยส้มป่อย บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตําบล 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,996,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ทางขวาง-เขตตําบลท่าวัด อําเภอแวงน้อย จังหวัด 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,992,000 บาท 1,992,000 บาท
ขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,010,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,025,000 บาท
57 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางหลวงหมายเลข 12 1,900,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 2,010,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "

บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตําบลไชยสอ-บ้านพรสวรรค์ 2 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,986,000 บาท 1,986,000 บาท
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,999,000 บาท

58 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เทศบาลเมืองชุมแพ- 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,508,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
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บ้านหนองไผ่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ 2 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,497,000 บาท 1,497,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,500,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
59 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตําบล 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,988,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "

ท่าวัด อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น-เขตอําเภอ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,976,000 บาท 1,976,000 บาท
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,980,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,997,000 บาท
60 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 1,978,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,990,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "

ตําบลละหานนา-เขตตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,978,000 บาท 1,975,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,975,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,998,000 บาท
61 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 1,986,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,995,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น- 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,999,000 บาท 1,982,000 บาท
เขตอําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,986,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,982,000 บาท
62 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

หนองบัว-บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านฝาง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,012,000 บาท

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท
63 ขุดลอกหนองเบ็ญน้อย บ้านบึงแก หมู่ที่ 4,14 เทศบาล 855,100 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 864,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "

ตําบลโนนท่อน-เทศบาลตําบลสําราญ อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 855,000 บาท 853,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 853,000 บาท

64 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กประถมวัย จํานวน 3,986,700 e-auction 1 บ.ไฮโปรซีดส์ จก. 3,954,200 บาท บ.ไฮโปรซีดส์ จก. "
20 รายการ 2 บ.อรรถภัทร จก. 3,957,000 บาท 3,954,200 บาท

3 บ.ปุญญวัลย์ จก. 3,960,700 บาท
65 ซื้อชุดพลศึกษา พร้อมปักตราสัญญลักษณ์ อบจ.ขอนแก่น 1,563,000 สอบราคา 1 ร้านศรีทองสปอร์ต 1,561,877 บาท ร้านศรีทองสปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
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จํานวน 4,556 ชุด 2 ร้านชัยพิทักษ์ 1,562,392 บาท 1,561,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
(ต่อรองราคาลง 877 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
66 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด 1,994,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 2,000,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "

หมู่ที่ 7 ตําบลหนองไผ่-เทศบาลเมืองชุมแพ 2 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,990,000 บาท 1,994,000 บาท
ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,994,000 บาท

67 ซื้อเครื่องทําลายเชื้อโรคด้วยระบบแสงอุลตร้าไวโอเลต 7,600,000 e-acution 1 คณะบุคคลอินโนวาทีฟ เมดิคอล 7,570,000 บาท คณะบุคคลอินโนวาทีฟ เมดิคอล "
(ระบบปิด) จํานวน 190 เครื่อง 2 บ.เธียรเหมิน จก. 7,580,000 บาท 7,570,000 บาท

68 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จํานวน 166,000 กิโลกรัม 1,992,000 สอบราคา 1 ร้านทวีทรัพย์การเกษตร 1,988,680 บาท หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ "
2 หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ 1,983,700 บาท 1,983,000 บาท

(ต่อรองราคาลง 700 บาท)
69 ปรับปรุงแหล่งน้ําหนองเบ็ญ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,999,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "

ตําบลนาแพง-ตําบลบ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,986,000 บาท 1,986,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,990,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท
70 ปรับปรุงแหล่งน้ําหนองประปา บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "

ตําบลบ้านโคก-ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์ไชย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,993,000 บาท 1,993,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,015,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,997,000 บาท
71 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําลําห้วยสามหมอ-ลําน้ําชี บ้านหินตั้ง 1,988,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,007,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "

หมู่ที่ 3 ตําบลซับสมบูรณ์-บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,984,000 บาท 1,984,000 บาท
ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,988,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,999,000 บาท
72 ปรับปรุงแหล่งน้ําลําห้วยแฝก บ้านนาตับเต่า หมู่ที่ 4 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,023,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
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ตําบลซับสมบูรณ์-ตําบลโคกโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,000,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,010,000 บาท ตามประกาศ
73 ขุดลอกลําห้วยหินลาด บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตําบลท่าวัด 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,996,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น-เขตอําเภอ 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,008,000 บาท 1,992,000 บาท
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 2,025,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,992,000 บาท
74 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนทดลองวิทย์ 2,987,800 e-auction 1 บ.นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จก. 2,926,600 บาท บ.นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จก. "

2 บ.ซี.เอ็ม.พี.โปรดักส์ จก. 2,933,680 บาท 2,926,600 บาท
3 บ.เอส.ซี.ลาซาล จก. 2,938,716 บาท

75 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองขาม 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,000,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หมู่ที่ 1-บ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 ตําบลในเมือง- 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท
ตําบลเมืองเก่าพัฒนา อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท

76 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้นนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบล 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,497,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หนองบัว-บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านฝาง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,500,000 บาท 1,497,000 บาท
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,508,000 บาท

77 ขุดลอกหนองเข บ้านกลางฮุง หมู่ที่ 6 เทศบาลตําบล 998,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 996,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
โนนท่อน อําเภอเมือง-ตําบลท่ากระเสริม อําเภอ 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 998,000 บาท 996,000 บาท
นําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,005,000 บาท

78 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสําราญ หมู่ที่ 1,13 605,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 605,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
เทศบาลตําบลสําราญ-เทศบาลตําบลบ้านค้อ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 603,000 บาท 603,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 610,000 บาท

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านใหม่นาคํา หมู่ที่ 15 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,010,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "
ตําบลหนองไผ่-เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ 2 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,986,000 บาท 1,986,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,990,000 บาท

80 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เทศบาลเมืองชุมแพ- 1,922,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,945,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บ้านถิ่นอุดม หมู่ที่ 14 ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ 2 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 1,918,000 บาท 1,918,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,930,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
        (นางพิมพ์ปวีณ์  สืบสาย)


