
หนาท่ี 1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป

1 ปรับปรุงหลังคาอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร 500,000 สอบราคา 1 หจก.พรเจริญการคาแอนดคลีน่ิง 430,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

อําเภอภูเวียง 2 หจก.ขุดทด คอนสตรั่คช่ัน 460,000 บาท 376,272   บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

3 หจก.ทองเกาดีไซน แอนดบิวด 390,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.แงงลําพูนกอสราง 388,000 บาท

5 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 376,272 บาท

6 หจก.เมยตอเมย 2551 400,000 บาท

7 หจก.เจ วาย กอสราง(1992) 453,000 บาท

8 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 500,000 บาท

9 หจก.หาญชัยพัฒนา 449,900 บาท

วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2557

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

9 หจก.หาญชัยพัฒนา 449,900 บาท

2 ซื้อเกาอ้ีน่ังคอย  จํานวน 60 ชุด 390,000 สอบราคา 1 บริษัท ดับบลิวเอสเฟอรนิเจอร บริษัท ดับบลิวเอสเฟอรนิเจอร

แอนด ดีไซน จํากัด 138,000 บาท แอนด ดีไซน จํากัด

2 บริษัท บี บี เค อินดัสตรี จํากัด 238,800 บาท 138,000  บาท

3 หจก. สายสีแกวสกุล 205,440 บาท

4 หจก.แสงจรัสศรี 230,157 บาท

5 บจก ขอนแกนคลังนานาธรรม 252,000 บาท

6 ราน นฤพรวัสดุ 252,000 บาท

7 บจก เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 211,800 บาท

3 ซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แขนยาว) 5,200,000 e-Auction 1 บจก. พงษรุงโรจนเทคโนโลยี 5,175,000 บาท บจก. พงษรุงโรจนเทคโนโลยี

2 บจก.ทรัพยรุงโรจนซัพพลาย 5,180,000 บาท 5,175,000   บาท



หนาท่ี 2

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

4 จางเหมาบริการรถยนตโดยสารปรับอากาศ 240,000 สอบราคา 1 นางทองใบ  เจริญยิ่ง 220,000 บาท นางทองใบ  เจริญยิ่ง เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

ขนาดไมนอยกวา 42 ท่ีน่ัง พรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง 220,000  บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนทางไป - กลับ ขอนแกน - เพชรบุรี ตามประกาศ

และประจวบคีรีขันธ

5 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  4  รายการ 500,000 สอบราคา 1 ราน พี เอส ซัพพลาย 500,000 บาท บจก.ที เอส คอมพิวเตอร

2 บจก.เทคโนโลยีฮัท 499,155 บาท 495,000   บาท

3 บจก.ที เอส คอมพิวเตอร 495,000 บาท

4 ราน พฤพรวัสดุ (ไมพิจารณาซองเน่ืองจากในเสนอราคาไมเปนไปตามประกาศและแคตตาล็อดและรายละเอียดเฉพาะ 

5 ราน พี เอ็ม ซัพพลาย (ไมพิจารณาซองเน่ืองจากในเสนอราคาและชนิดแหงพาณิชยกิจไมเปนไปตามประกาศ)

6 ซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 980,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแกนมาราธอน 556,000 บาท หจก.ขอนแกนมาราธอน

จํานวน 18 รายการ 2 หจก.คีตา มิวสิคแอนดซาวด 607,439 บาท 556,000   บาท

3 บริษัท โปรมาสเตอร จํากัด 629,900 บาท

4 รานจิงเก้ิลเบล 654,700 บาท

5 รานไพลิน 880,000 บาท

7 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ลอ  จํานวน 1 คัน 700,000 สอบราคา 1 บริษัท โตโยตาอมตะ จํากัด 624,000 บาท บริษัท โตโยตาอมตะ จํากัด

2 บริษัท โตโยตาขอนแกน 624,000  บาท

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 638,000 บาท

8 จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเลี่ยง 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ขุนทด คอนสตรัคช่ัน 819,000 บาท หจก.หินันทชัย

เมืองขอนแกน บานศิลา หมูท่ี 18 ตําบลศิลา 2 หจก.พรเจริญการคาแอนดคลีนน่ิง 720,000 บาท 658,000   บาท

อําเภอเมือง - อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 3 หจก.เจ วาย กอสราง (1992) 720,000 บาท

4 บริษัท ไทเกอรคอปเปอรเรช่ัน 813,000 บาท

5 หจก.เฟท 726,000 บาท



หนาท่ี 3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

6 หจก.ณรงคชางยนต 958,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

7 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 799,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

8 หจก.กิจเจริญวัสดุ (194) 1,200,000 บาท ตามประกาศ

9 หจก.หินันทชัย 658,000 บาท

10 หจก.ศรัญญากอสราง 920,000 บาท

11 หจก.ทวีสิน(1985) 800,000 บาท

12 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,000,000 บาท

13 หจก.พอเทียงพฤกษ 720,000 บาท

14 หจก.ธ.ฎีราการโยธา 820,000 บาท

15 หจก.เทพยทัศน แอสแชท 750,000 บาท

16 หจก.กิจยืนยงวัสดุกอสราง 890,000 บาท (ไมผาน ขาดคุณสมบัติ)16 หจก.กิจยืนยงวัสดุกอสราง 890,000 บาท (ไมผาน ขาดคุณสมบัติ)

17 ราน อ.วัสดุกอสราง  - บาท (ไมผาน ขาดคุณสมบัติ)

18 หจก.ไตรคอนเชนต กรุป 1,000,000 บาท (ไมผาน ขาดคุณสมบัติ)

9 กอสรางหอถังสูงขนาดความจุ 10 บล.ม. พรอมระบบ 540,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 419,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท

กรองนํ้า โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อําเภอพระยืน 2 หจก.รุงโรจนซัพพลาย(สหมอเตอร 523,000 บาท 419,000  บาท

จังหวัดขอนแกน 3 บจก.สยามวอเตอรเทค 428,000 บาท

4 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 486,000 บาท

5 หจก.ขอนแกนธรศานตการโยธา 475,000 บาท

6 หจก.พรเจริญการคาแอนดคลีนน่ิง 540,000 บาท

10 กอสรางโครงเหล็กหอถังสูงและเจาะบอบาดาล 444,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแกนธีรศานตการโยธา 443,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา

โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํ้าพอง 2 หจก.กิจยืนยงวัสดุกอสราง 444,000 บาท 442,000   บาท

จังหวัดขอนแกน 3 บจก สยามวอเตอรเทค 444,000 บาท

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 442,000 บาท



หนาท่ี 4

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

11 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานวังเก้ิง 578,000 สอบราคา 1 หจก. ดี อาร บี 578,000 บาท หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

หมูท่ี 4 - บานศรีประเสริฐ หมูท่ี 10 ตําบลวังชัย 2 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน(2002) 578,000 บาท 575,000   บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 3 หจก. ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 578,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก. เจ วาย กอสราง (1992) 578,000 บาท

5 หจก. สุขสมบัติ ขอนแกน 580,000 บาท

6 หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท 575,000 บาท

12 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานนาง้ิว หมูท่ี 1 384,000 สอบราคา 1 หจก. ดี อาร บี 384,000 บาท หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท

ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - 2 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน(200) 384,000 บาท 381,000  บาท

ลําหวยนางอง - บานหินลาด อําเภอโนนสะอาด 3 หจก. ขอนแกน ตั้งยิ่งเจริญ 384,000 บาทลําหวยนางอง - บานหินลาด อําเภอโนนสะอาด 3 หจก. ขอนแกน ตั้งยิ่งเจริญ 384,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี 4 หจก. สุขสมบัติขอนแกน 385,000 บาท

5 หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท 381,000 บาท

13 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานปาหวายน่ัง 445,000 สอบราคา 1 หจก. ดี อาร ป 445,000 บาท หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท

หมูท่ี 4 ตําบลเขาสวนกวาง - บานโนนนํ้าผึ้ง หมูท่ี 2 2 หจก. สมบรูณวัสดุขอนแกน(2002) 445,000 บาท 442,000    บาท

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 3 หจก. ขอนแกน ตั้งยิ่งเจริญ 445,000 บาท

4 หจก. เจ วาย กอสราง (1992) 445,000 บาท

5 หจก. สุขสมบัติขอนแกน 450,000 บาท

6 หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท 442,000 บาท



หนาท่ี 5

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

14 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโนนสวรรค 709,000 สอบราคา 1 หจก. ดี อาร บี 709,000 บาท หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

หมูท่ี 3 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง - 2 หจก. ชินพรวิศวกรรม 709,000 บาท 706,000   บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

บานโคกกลาง ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด 3 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน(2002) 709,000 บาท ตามประกาศ

จังหวัดอุดรธานี 4 หจก. ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 709,000 บาท

5 หจก. เจ วาย กอสราง (1992) 709,000 บาท

6 หจก. สุขสมบัติ ขอนแกน 709,000 บาท

7 หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท 706,000 บาท

15 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง 717,000 สอบราคา 1 หจก. ดี อาร บี 717,000 บาท หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท

บานหนองสองหอง หมูท่ี 7 ตําบลเขาสวนกวาง - 2 หจก. ชินพรวิศวกรรม 717,000 บาท 714,000   บาท

บานคําสมบูรณ หมูท่ี 10 ตําบลดงเมืองแอม 3 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน(2002) 717,000 บาทบานคําสมบูรณ หมูท่ี 10 ตําบลดงเมืองแอม 3 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน(2002) 717,000 บาท

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 4 หจก. ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 717,000 บาท

5 หจก. เจ วาย กอสราง (1992) 717,000 บาท

6 หจก. สุขสมบัติ ขอนแกน 717,000 บาท

7 หจก. ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท 714,000 บาท

16 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ลอ 800,000 สอบราคา 1 บริษัท โตโยตาขอนแกน 827,800 บาท บริษัท โตโยตาขอนแกน

จําหนายโตโยตา จํากัด จําหนายโตโยตา จํากัด

827,800   บาท

17 ปรับปรุงตอเติมอัฒจันทรสนามกีฬา 498,000 สอบราคา 1 หจก.ดีสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท 495,000 บาท หจก.ดีสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อําเภอพระยืน 495,000   บาท

จังหวัดขอนแกน
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18 กอสรางถนนใหนํ้าลนผานในเขตพ้ืนท่ี 1,362,000 สอบราคา 1 หจก.ขุนทดอนสตรัคช่ัน 1,395,000 บาท หจก. เค โอ บี คอนส เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 2 หจก.ณรงคชางยนต 1,380,000 บาท 1,180,000   บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

3 หจก.หินันทชัย 1,370,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.เกศรินทรไมและวัสดุกอสราง 2,400,000 บาท

5 หจก. เค โอ บี คอนส 1,180,000 บาท

6 หจก. ทวีสิน (1985) 1,190,000 บาท

7 หจก. ไตรคอนเซปต กรุป ขาดใบ e-GP

8 หจก. ธ.ธีราการโยธา 1,300,000 บาท

19 กอสรางระบบประปาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 800,000 สอบราคา 1 หจก.พรเจริญการคาแอนดคลีนน่ิง 800,287.21  บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 

จํานวน  2  แหง 2 บริษัท สยามวอเตอรเทค จํากัด 800,000 บาท 798,000  บาทจํานวน  2  แหง 2 บริษัท สยามวอเตอรเทค จํากัด 800,000 บาท 798,000  บาท

3 หจก. ทวีทรัพยสิหกิจ 800,000 บาท

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 798,000.00  บาท

20 ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด  จํานวน  216,666  ชุด 12,999,960 e-Auction 1 คณะบุคคลอินโนวาทีฟเมดิคอล 12,952,665 บาท คณะบุคคลอินโนวาทีฟเมดิคอล

2 บจก. อาณาจักร สหอินเตอร 12,974,960 บาท 12,952,665  บาท

21 จางเหมาบริการรถยนตโดยสารปรับอากาศ 240,000 สอบราคา 1 นางทองใบ  เจริญยิ่ง 230,000 บาท นางทองใบ  เจริญยิ่ง

ลดลง 3,000 บาท  คงเหลือ 227,000  บาท

2 บจก.แหมวทัวร เอ็นเตอรไพรธ ไมพิจารณาซองเน่ืองจากไมไดลงทะเบียนในระบบ

3 หจก.ภัคนันท 101 แอนดเซอรวิส อิเล็กทอรนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูล

4 หจก.นาฎตะวันทรานสปอรต จัดซื้อจัดจางของรัฐ  (ตามประกาศ อบจ.ขก

ลงวันท่ี  15 ส.ค. 2557  ขอ 6)



หนาท่ี 7

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

22 ขุดลอกลําหวยสวนมอญตอนบน บานดอนคอม 750,000 สอบราคา 1 หจก. เพ่ิมทรัพย 888 216,000 บาท หจก. เพ่ิมทรัพย 888 เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

หมูท่ี 6,บานนาง้ิว หมูท่ี12 ตําบลยางคํา-ตําบลบานเม็ง 2 บ. อรัชแลนดพร็อพเพอรดี้ จํากัด 219,160 บาท 216,000    บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 3 หจก. แมอิงดอกคําใต 233,500 บาท ตามประกาศ

4 หจก. ช.ธนาวิศว 238,000 บาท

5 หจก. ธ.พัฒนากอสราง 244,000 บาท

6 หจก. ศรีทองขอนแกน พาณิชย 249,000 บาท

7 หจก. อะมะพาณิชย 249,000 บาท

8 หจก.โชคพรรุจี 299,000 บาท

9 หจก. คําพรวนแทรคเตอร 300,000 บาท

10 หจก. ชุติมันตรุงเรือง 300,000 บาท

11 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน 300,000 บาท11 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน 300,000 บาท

12 หจก.  ก. เจริญโนนสะอาด 314,240 บาท

13 หจก. ช.กิจรุงเรืองกอสราง 335,000 บาท

14 หจก. เจ.วาย.กอสราง (1992) 337,000 บาท

15 หจก. อุบลรัตน แทรคเตอร 340,000 บาท

16 หจก. เกศรินทรคาไมและวัสดุ

กอสราง
340,000 บาท

17 หจก.  อุดมเจริญกิจการ 354,000 บาท

18 หจก. วรธรรมการกอสราง 368,000 บาท

19 หจก.  ปอ. รุงทรัพย  2552 370,000 บาท

20 หจก. วีระพงษคาไม 397,500 บาท

21 หจก. มิตรนาจาน 400,000 บาท

22 หจก.  สามพี คอนสตรัคช่ัน 410,000 บาท

23 ราน  รวยรุงเรือง 412,000 บาท

24 หจก. ดีอารบี 413,000 บาท

25 หจก. สุรพลเจริญกิจ 440,000 บาท

26 หจก. ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 450,000 บาท



หนาท่ี 8

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

27 หจก. พรมธนวัฒน 640,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

28 หจก. สมฤทัยกอสราง 497,487 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

29 หจก. สตึกสหกิจ 518,000 บาท ตามประกาศ

30 หจก. ฉายแสง 525,000 บาท

31 หจก. ตั้งสุรเสียง 547,500 บาท

32 บ. ผาทอง เอ็นเตอรไพรส จํากัด 588,800 บาท

33 หจก.  กิมเลงกอสรางและการโยธา 609,000 บาท

34 หจก.ขุนทดคอนสตรัคช่ัน 675,000 บาท

35 หจก. สุขสมบัติ ขอนแกน 675,000 บาท

36 หจก. เอส ที การชางชัยภูมิ 700,000 บาท

37 หจก. ณรงครวมกิจการเจาะ 700,000 บาท37 หจก. ณรงครวมกิจการเจาะ 700,000 บาท

38 หจก.  ชินพรวิศวกรรม 700,000 บาท

39 หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 718,000 บาท

40 หจก.  ดุสิตสหวิศวการโยธา 730,000 บาท

41 หจก. ศรีกาญจนา 750,000 บาท

42 หจก. ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 800,000 บาท

43 หจก. ธรรมทาง 1,650,000 บาท

44 ราน เอ็ม เอ็ม ซี เอ็นเตอรไพรส ขาดคุณสมบัติ ไมลงทะเบียนในระบบ e-GP

45 หจก. พัณกมล กอสราง ไมเสนอราคา

23 ขุดลอกลําหวยฝายโสกแค บานนาง้ิว หมูท่ี 12, 800,000 สอบราคา 1 หจก. เพ่ิมทรัพย 888 218,000 บาท หจก. เพ่ิมทรัพย 888

บานดอนคอม หมูท่ี 6 ตําบลยางคํา – 2 หจก.แมอิงดอกคําใต 220,000 บาท 218,000   บาท

ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 3 บ. อรัชแลนดพร็อพเพอรดี้ จํากัด 246,000 บาท

4 หจก. ช.ธนาวิศว 257,000 บาท

5 หจก. อะมะพาณิชย 269,000 บาท

6 หจก. ศรีทองขอนแกน พาณิชย 270,000 บาท



หนาท่ี 9

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

7 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน 304,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

8 หจก.โชคพรรุจี 311,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

9 หจก. ยุทธชัยการโยธา 320,000 บาท ตามประกาศ

10 หจก. ชุติมันตรุงเรือง 320,000 บาท

11 หจก.อุบลรัตนแทรคเตอร 340,000 บาท

12 หจก.เจ.วาย.กอสราง (1992) 359,000 บาท

13 หจก.กิมเลงกอสรางและการโยธา 361,000 บาท

14 หจก.อุดมเจริญกิจการ 377,750 บาท

15 หจก.วรธรรมการกอสราง 380,000 บาท

16 หจก.ช. กิจรุงเรืองกอสราง 382,000 บาท

17 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุ 388,000 บาท17 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุ

กอสราง
388,000 บาท

18 หจก. ธ.พัฒนากอสราง 394,000 บาท

19 ราน  รวยรุงเรือง 395,000 บาท

20 หจก.ปอ.รุงทรัพย 2552 400,000 บาท

21 หจก.ก.เจริญโนนสะอาดกอสราง 400,180 บาท

22 หจก.วีระพงษคาไม 424,000 บาท

23 หจก. ดีอารบี 440,000 บาท

24 หจก.  สามพี คอนสตรัคช่ัน 450,000 บาท

25 หจก. คําพรวนแทรคเตอร 450,000 บาท

26 หจก.มิตรนาจาน 450,000 บาท

27 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 480,000 บาท

28 หจก.สุรพลเจริญกิจ 550,000 บาท

29 หจก.พรมธนวัฒน 512,000 บาท

30 หจก.สตึกสหกิจ 552,000 บาท

31 หจก.ฉายแสง 560,000 บาท

32 หจก.ตั้งสุรเสียง 584,000 บาท



หนาท่ี 10

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

33 บ. ผาทอง เอ็นเตอรไพรส จํากัด 633,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

34 หจก. เอส ที การชางชัยภูมิ 700,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

35 หจก.ขุนทดคอนสตรัคช่ัน 720,000 บาท ตามประกาศ

36 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 720,000 บาท

37 หจก.  ดุสิตสหวิศวการโยธา 728,000 บาท

38 หจก.สมฤทัยกอสราง 748,000 บาท

39 หจก.  ชินพรวิศวกรรม 750,000 บาท

40 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 768,000 บาท

41 หจก. ณรงครวมกิจการเจาะ 800,000 บาท

42 ราน เอ็ม เอ็ม ซี เอ็นเตอรไพรส ขาดคุณสมบัติไมลงทะเบียนในระบบ e-GP

43 หจก.ศรีกาญจนา 800,000 บาท43 หจก.ศรีกาญจนา 800,000 บาท

44 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 850,000 บาท

45 หจก.ธรรมทาง 1,700,000 บาท

46 หจก. พัณกมล กอสราง ไมเสนอราคา

24 ขุดลอกลําหวยปากขยุม  บานหนองไผ หมูท่ี 1 1,000,000 สอบราคา 1 หจก. เพ่ิมทรัพย 888 276,000 บาท หจก. เพ่ิมทรัพย 888

ตําบลกุดกวาง- ตําบลบานเม็ง 2 หจก. แมอิงดอกคําใต 278,000 บาท 276,000   บาท

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 3 บ. อรัชแลนดพร็อพเพอรดี้ จํากัด 288,260 บาท

4 หจก. อุบลรัตน แทรคเตอร 290,000 บาท

5 หจก. ศรีทองขอนแกน พาณิชย 330,000 บาท

6 หจก. อะมะพาณิชย 330,000 บาท

7 หจก. ธ.พัฒนากอสราง 344,000 บาท

8 หจก. ช.ธนาวิศว 346,000 บาท

9 หจก.  อุดมเจริญกิจการ 388,000 บาท

10 หจก.โชคพรรุจี 395,000 บาท

11 หจก. เจ.วาย.กอสราง (1992) 399,000 บาท



หนาท่ี 11

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

12 หจก. ยุทธชัยการโยธา 400,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

13 หจก. คําพรวนแทรคเตอร 400,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

14 หจก. ชุติมันตรุงเรือง 400,000 บาท ตามประกาศ

15 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน(2002) 400,000 บาท

16 หจก.  ก. เจริญโนนสะอาด 416,890 บาท

17 หจก. ช.กิจรุงเรืองกอสราง 438,000 บาท

18 หจก. เกศรินทรคาไมและวัสดุ

กอสราง
440,000 บาท

19 หจก. สุรพลเจริญกิจ 470,000 บาท

20 หจก. วรธรรมการกอสราง 480,000 บาท

21 หจก.  ปอ. รุงทรัพย  2552 500,000 บาท

22 หจก. วีระพงษคาไม 530,000 บาท22 หจก. วีระพงษคาไม 530,000 บาท

23 หจก. ดีอารบี 550,000 บาท

24 ราน  รวยรุงเรือง 550,000 บาท

25 หจก.  กิมเลงกอสรางและการโยธา 554,000 บาท

26 หจก. มิตรนาจาน 580,000 บาท

27 หจก. ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 600,000 บาท

28 หจก. พรมธนวัฒน 640,000 บาท

29 หจก.  สามพี คอนสตรัคช่ัน 650,000 บาท

30 หจก. สตึกสหกิจ 690,000 บาท

31 หจก. ฉายแสง 700,000 บาท

32 หจก. ตั้งสุรเสียง 730,000 บาท

33 บ. ผาทอง เอ็นเตอรไพรส จํากัด 790,000 บาท

34 หจก. ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 850,000 บาท

35 หจก. สมฤทัยกอสราง 850,000 บาท

36 หจก.  ดุสิตสหวิศวการโยธา 865,000 บาท

37 หจก. เอส ที การชางชัยภูมิ 900,000 บาท



หนาท่ี 12

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

38 หจก.ขุนทดคอนสตรัคช่ัน 900,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

39 หจก.  ชินพรวิศวกรรม 900,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

40 หจก. สุขสมบัติ ขอนแกน 900,000 บาท ตามประกาศ

41 หจก. ณรงครวมกิจการเจาะ 910,000 บาท

42 หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 958,000 บาท

43 หจก. ศรีกาญจนา 1,000,000 บาท

44 หจก. ธรรมทาง 1,850,000 บาท

45 ราน เอ็ม เอ็ม ซี เอ็นเตอรไพรส ขาดคุณสมบัติ ไมลงทะเบียนในระบบ e-GP

46 หจก. พัณกมล กอสราง ไมเสนอราคา

25 ขุดลอกลําหวยปากงาม บานหนองหวา หมูท่ี 3 1,000,000 สอบราคา 1 หจก. เพ่ิมทรัพย 888 275,000 บาท หจก. เพ่ิมทรัพย 88825 ขุดลอกลําหวยปากงาม บานหนองหวา หมูท่ี 3 1,000,000 สอบราคา 1 หจก. เพ่ิมทรัพย 888 275,000 บาท หจก. เพ่ิมทรัพย 888

ตําบลยางคํา - ตําบลบานเม็ง  2 หจก.แมอิงดอกคําใต 278,000 บาท 275,000   บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 3 บ. อรัชแลนดพร็อพเพอรดี้ จํากัด 288,260 บาท

4 หจก. ธ.พัฒนากอสราง 289,000 บาท

5 หจก. อุบลรัตน แทรคเตอร 290,000 บาท

6 หจก. ศรีทองขอนแกน พาณิชย 330,000 บาท

7 หจก. อะมะพาณิชย 330,000 บาท

8 หจก.  กิมเลงกอสรางและการโยธา 333,000 บาท

9 หจก. ช.ธนาวิศว 345,000 บาท

10 หจก.  อุดมเจริญกิจการ 361,000 บาท

11 หจก. ยุทธชัยการโยธา 390,000 บาท

12 หจก. ชุติมันตรุงเรือง 390,000 บาท

13 หจก.โชคพรรุจี 395,000 บาท

14 หจก. เจ.วาย.กอสราง (1992) 399,000 บาท

15 หจก. คําพรวนแทรคเตอร 400,000 บาท

16 หจก. สมบูรณวัสดุขอนแกน 400,000 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา โดยสรุป
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนอ

17 หจก.  ก. เจริญโนนสะอาด 417,890 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

18 ราน  รวยรุงเรือง 429,900 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

19 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 440,000 บาท ตามประกาศ

20 หจก. ช.กิจรุงเรืองกอสราง 464,000 บาท

21 หจก. สุรพลเจริญกิจ 470,000 บาท

22 หจก. วรธรรมการกอสราง 480,000 บาท

23 หจก.  ปอ. รุงทรัพย  2552 500,000 บาท

24 หจก. วีระพงษคาไม 530,000 บาท

25 หจก. ดีอารบี 550,000 บาท

26 หจก.สตึกสหกิจ 553,220 บาท

27 หจก. ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 600,000 บาท27 หจก. ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 600,000 บาท

28 หจก. มิตรนาจาน 600,000 บาท

29 หจก. พรมธนวัฒน 640,000 บาท

30 หจก.  สามพี คอนสตรัคช่ัน 650,000 บาท

31 หจก. สมฤทัยกอสราง 680,000 บาท

32 หจก. ฉายแสง 700,000 บาท

33 หจก.ตั้งสุรเสียง 730,000 บาท

34 บ. ผาทอง เอ็นเตอรไพรส จํากัด 799,000 บาท

35 หจก. ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 850,000 บาท

36 หจก.  ดุสิตสหวิศวการโยธา 865,000 บาท

37 หจก.ขุนทดคอนสตรัคช่ัน 880,000 บาท

38 หจก. เอส ที การชางชัยภูมิ 900,000 บาท

39 หจก.  ชินพรวิศวกรรม 900,000 บาท

40 หจก. สุขสมบัติ ขอนแกน 900,000 บาท

41 หจก. ณรงครวมกิจการเจาะ 910,000 บาท

42 หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 958,000 บาท
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43 หจก. ศรีกาญจนา 1,000,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

44 ราน เอ็ม เอ็ม ซี เอ็นเตอรไพรส ขาดคุณสมบัติไมลงทะเบียนในระบบ e-GP และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

45 หจก. ธรรมทาง 1,850,000 บาท ตามประกาศ

46 หจก. พัณกมล กอสราง ไมเสนอราคา

 

ลงชื่อ                                ผูจัดทํา
      (นางสาวอังคนุช   สมพมิตร)

ลงชื่อ                                ผูตรวจสอบ
        (นางพิมพปวีณ  สืบสาย)      (นางสาวอังคนุช   สมพมิตร)         (นางพิมพปวีณ  สืบสาย)


