
หนาท่ี 1

ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานตะก่ัวปา ม.1 800,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 798,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

ต.ตะก่ัวปา อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน - อ.บานใหมไชยพจน 2 หจก.จําลองชัยคอนกรีต 799,000 บาท 798,000 และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จ.บุรีรัมย 3 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 799,500 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา 799,500 บาท

5 หจก.ขอนแกนเคนแนล 800,000 บาท

2 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเหลานกชุม ม.4 1,973,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 1,970,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส

ต.สําโรง อ.หนองสองหอง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2301 2 หจก.จําลองชัยคอนกรีต 1,972,000 บาท 1,970,000

หนองสองหอง-บานไผ (ชวงท่ี 2) 3 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 1,972,500 บาท

4 หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา 1,972,500 บาท

วิธีซ้ือ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน  2557
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1

5 หจก.ขอนแกนเคนแนล 1,973,000 บาท

6 บจก.ไทยเกอรคอเปอรเรช่ัน 1,973,000 บาท

3 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายทางหลวง 506,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 504,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส

แผนดินหมายเลข 207 - บานหนองโบสถพัฒนา ม.13 2 หจก.จําลองชัยคอนกรีต 505,000 บาท 504,000

ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 3 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 505,500 บาท

4 หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา 505,500 บาท

5 หจก.เค พี วิศวกรรมการโยธา 600,000 บาท

4 จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาฝายเหนือ 600,000 สอบราคา 1 บจก.พอขุนสีรมเย็นเปนสุข 575,000 บาท บจก.พอขุนสีรมเย็นเปนสุข

ม. 5 ต.นาฝาย  อ.ภูผามาน จงขอนแกน 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 599,500 บาท 575,000

3 หจก.ขอนแกนเคนแนล 600,000 บาท

4 หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา 599,500 บาท

5 จางเหมากอสรางรางระบายนํ้าชนิดรางยู ถนนสายบานเกษร 1,650,000 สอบราคา 1 หจก.แกนนครพร็อพเพอรตี้ 1,648,000 บาท หจก.แกนนครพร็อพเพอรตี้

ม.15 - บานดอนหญานาง ม.13 ต.ศิลา - ถนนกสิกรทุงสราง- 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 1,649,500 บาท 1,648,000ม.15 - บานดอนหญานาง ม.13 ต.ศิลา - ถนนกสิกรทุงสราง- 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 1,649,500 บาท 1,648,000

เขตเทศบาลนครขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 3 หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา 1,649,500 บาท

4 หจก.ไทยเกอรคอเปอรเรช่ัน 1,650,000 บาท



หนาท่ี 2
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

6 จางเหมาซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,964,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,960,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

บานโคกใหญ ม.8,10 ต.บานฝาง - บานโคกกวาง 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 1,963,500 บาท 1,960,000 และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ม.1,10 ต.โคกงาม อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 3 หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา 1,963,500 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ไทยเกอรคอเปอรเรช่ัน 1,964,000 บาท

7 จางเหมากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบบานหวยมวง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 1,995,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ

ม.5 - บานหนองแซง ม.1 ต.หนองแซง - ต.บานแฮด 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 1,999,500 บาท 1,995,000

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 3 หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา 1,999,500 บาท

4 หจก.ไทยเกอรคอเปอรเรช่ัน 2,000,000 บาท

8 คากอสรางรางระบายนํ้าสําเร็จรูป ถนนสายเลี่ยงเมืองขอนแกน - 500,000 สอบราคา 1 บจก.แกนนครพร็อพเพอรตี้ 498,000 บาท บจก.แกนนครพร็อพเพอรตี้

บานดงพอง ม.10 ต.ศิลา - บานหนองเตา ม.5 ต.โคกสี อ.เมือง 2 หจก.ทวีสิน(1985) 499,000 บาท 498,000

3 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 499,500 บาท

4 หจก.ดิสคัฟเวอรรี่ดีเวลลอปเมนท 500,000 บาท

9 คาปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานหวยอีเปาะ ม.3 - 500,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรรี่ดีเวลลอปเมนท 498,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรรี่ดีเวลลอปเมนท

บานโนนโก ม.6 ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ -  อ.ภูผามาน 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 499,500 บาท 498,000

3 หจก.ช.ขอนแกนเคลแนล 500,000 บาท

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองแปน ม.4 500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 498,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985)

 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล เช่ือมอ.ประทาย จ.นครราชสีมา 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 499,500 บาท 498,000

3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 500,000 บาท

11 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองหญาปลอง ม.12 500,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพยธนอนันต 495,000 บาท หจก.พูลทรัพยธนอนันต

ต.หนองแวงโสกพระ - บานปาพราว ม.6   ต.หนองมะเขือ 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 499,500 บาท 495,000

อ.พล จ.ขอนแกน 3 หจก.ดิสคัฟเวอรดีเวลลอปเมนท 500,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนเคนแนล 500,000 บาท4 หจก.ขอนแกนเคนแนล 500,000 บาท

5 หจก.ทวีสิน(1985) 500,000 บาท



หนาท่ี 3
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

12 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทามวงนอย 260,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 259,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

ม.11 ต.ศรีบุญเรือง - บานทาขอย ม.5 ต.ชนบท อ.ชนบท 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 259,500 บาท 259,000 และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จ.ขอนแกน 3 บจก.ไทยเกอรคอปเปอรเรช่ัน 260,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ดิสคัฟเวอรดีเวลลอปเมนท 260,000 บาท

13 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาบานดูนอย   740,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 739,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง

 ม.7 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา - เขต อ.บานไผ จ.ขอนแกน 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 739,500 บาท 739,000

3 บจก.ไทยเกอรคอเปอรเรชั่น(2008) 740,000 บาท

4 หจก.ดิสคัฟเวอรดีเวลลอปเมนท 740,000 บาท

14 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองคอน ม.3 1,000,000 สอบราคา 1 บจก.พอขุนสีรมเย็นเปนสุข 998,000 บาท บจก.พอขุนสีรมเย็นเปนสุข

ต.นาฝาย - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อ.ภูผามาน 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 999,500 บาท 998,000

จ.ขอนแกน 3 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 1,000,000 บาท

4 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 1,000,000 บาท

15 จางเหมาขุดลอกลําหวยโสกกกเกีย บานใหมสันติสุข ม.14 525,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 523,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ

ต.บานเหลา - บานกระเดื่อง ม.9 ต.ปามะนาว อ.บานฝาง 2 หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา 524,000 บาท 523,000

จ.ขอนแกน 3 หจก.สายธารทองการโยธา 525,000 บาท

16 จางเหมาอาจารยผูบรรยายพรอมเอกสารประกอบการบรรยาย 3,467,940 วิธีพิเศษ 1 บจก.สรางสรรคการศึกษา 3,450,000 บาท บจก.สรางสรรคการศึกษา

ตามโครงการพํฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 2 บจก.ติวเตอร ดีดี 3,467,000 บาท 3,450,000

ของ อบจ.ขอนแกน ครั้งท่ี 1/2557 ประจําปการศึกษา 2557

17 ประกวดราคาซื้อระบบการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีสารสานเทศ 4,000,000 e-Auction 1 บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุงเรือง 3,951,800 บาท บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุงเรือง

แบบ E-Learning จํานวน 2 หองเรียน (2 โรงเรียน) 2 บจก.โกลบอล ริชคอรปอเรช่ัน 3,956,500 บาท 3,951,800

3 บจก.ไอ อินเตอรเนช่ัน 3,964,000 บาท



หนาท่ี 4
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

18 ประกวดราคาซื้อหนังสือ สมุดทําความดี และสมุดรักการอาน 4,799,920 e-Auction 1 หจก.อ็ม แอนด จี ซิสเต็ม 4,770,000 บาท หจก.อ็ม แอนด จี ซิสเต็ม เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

ใหกับรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 2 บจก.ขอนแกนพิมพพัฒนา 4,777,920 บาท 4,770,000 และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

3 บจก.ขอนแกนคัลงนานาธรรม 4,781,919 บาท ตามประกาศ

4 หจก.สตารโปรฟท 4,787,920 บาท

19 ซื้อสื่อการเรียนหารสอนและอุปกรณ จํานวน 12 รายการ 8,880,000 e-Auction 1 บจก.เพนดิดิคาน 8,832,000 บาท บจก.เพนดิดิคาน

2 บจก.จารวี ลําพูน 8,842,000 บาท 8,832,000

3 บจก.ไทย ฟวเจอร อินโนเวช่ัน 8,860,000 บาท

20 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยางสายบานมวง - 2,250,000 e-Auction 1 อรรถวัฒน 2,246,000 บาท หจก.ที.วี.พี. การโยธา

บานสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 หจก.ต. ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 2,246,000 บาท 2,238,000

3 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 2,246,000 บาท

4 หจก.ธรรมทาง 2,246,000 บาท

5 หจก.ทวีสิน(1985) 2,246,000 บาท

6 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 2,246,000 บาท

7 หจก.ทาพระคอนตรัคช่ัน 2,246,000 บาท

8 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 2,246,000 บาท

9 หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา 2,246,000 บาท

10 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 2,246,000 บาท

11 หจก.ที.วี.พี. การโยธา 2,238,000 บาท

12 หจก.สมบูรณวัสดุขอนแกน(2002) 2,240,000 บาท

13 หจก.เค พี วิศวกรรมการโยธา 2,246,000 บาท

14 หจก.พิทักษพร็อพเพอรต้ี แอนด คอนซัลแทนท2,245,000 บาท

15 บจก.นิลเพาเวอร 2,246,000 บาท

16 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,246,000 บาท

17 หจก.พี.ที.ที 2,246,000 บาท

18 หจก.ไพสิฐคอนสตรัคช่ัน 2,246,000 บาท

19 หจก.ตั้งสุรเสียง 2,246,000 บาท19 หจก.ตั้งสุรเสียง 2,246,000 บาท

20 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,246,000 บาท

21 หจก.พัณกมล กอสราง 2,246,000 บาท



หนาท่ี 5
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

21 กอสรางอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 8,157,000 e-Auction 1 หจก.ปริญญกรณ 7,899,999 บาท หจก.ปริญญกรณ เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน 2 บจก.แอมฟายคอนสตรัคช่ัน 8,250,000 บาท 7,899,999 และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

3 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 8,260,000 บาท ตามประกาศ

4 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 8,260,000 บาท

5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 8,260,000 บาท

22 กอสรางอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 8,157,000 e-Auction 1 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 8,260,000 บาท หจก.ปริญญกรณ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแกน 2 หจก.ปริญญกรณ 8,260,000 บาท 8,157,000

3 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 8,260,000 บาท ตอราคาลง 103,000 บาท

4 หจก.วัฒนสุวรรณ 8,260,000 บาท

5 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 8,260,000 บาท

6 หจก.เสรีกอสรางหนองสองหอง 8,260,000 บาท

7 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 8,260,000 บาท

23 กอสรางอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 8,157,000 e-Auction 1 หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม 8,044,000 บาท หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้ 8,049,000 บาท 8,044,000

3 หจก.กิติโชคขอนแกน 8,100,000 บาท

4 หจก.ปริญญากรณ 8,220,000 บาท

5 บจก. 5 ส.กอสราง 8,260,000 บาท

6 บจก.แอมฟายคอนสตรัคช่ัน 8,260,000 บาท

7 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดืซี 8,260,000 บาท

8 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 8,260,000 บาท

9 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 8,260,000 บาท

24 กอสรางอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 8,157,000 e-Auction 1 หจก.ปริญญากรณ 7,788,999 บาท หจก.ปริญญากรณ

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน  2 บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้ 8,250,000 บาท 7,788,999

3 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 8,260,000 บาท3 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 8,260,000 บาท

4 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 8,260,000 บาท

5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 8,260,000 บาท



หนาท่ี 6
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

25 กอสรางอาคารอเนกประสงค (ตอกเสาเข็ม)รร.พิศาลปุณณวิทยา 7,743,000 e-Auction 1 บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้ 5,967,500 บาท บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้ เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 บจก.แอมฟายคอนสตรัคช่ัน 6,499,000 บาท 5,967,500 และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

3 หจก.ศิรวัฒนกอสราง(1999) 7,000,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม 7,048,000 บาท

5 หจก.กิติโชคขอนแกน 7,200,000 บาท

6 หจก.อัครพงษเอ็นจิเนียริ่ง 7,300,000 บาท

7 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคช่ัน 7,747,000 บาท

8 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 7,747,000 บาท

9 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 7,747,000 บาท

10 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 7,747,000 บาท

26 กอสรางอาคารอเนกประสงค (ตอกเสาเข็ม) 7,743,000 e-Auction 1 หจก.ขอนแกนกอสราง 6,900,000 บาท หจก.จําลองชัยคอนกรีต

รร.เมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแกน 2 หจก.วัฒนสุวรรณ 7,747,000 บาท 6,799,999

3 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 7,747,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม 7,747,000 บาท

5 หจก.เสรีกอสราง หนองสองหอง 6,864,945 บาท

6 หจก.เกียรติเมืองพล 6,860,000 บาท

7 หจก.จําลองชัยคอนกรีต 6,799,999 บาท

8 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 7,747,000 บาท

9 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคช่ัน 7,747,000 บาท

10 หจก.ปริญญากรณ 7,747,000 บาท

27 กอสรางอาคารอเนกประสงค (ตอกเสาเข็ม)รร.นาง้ิววิทยาสรรค  7,743,000 e-Auction 1 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 7,727,000 บาท บจก.ขุนพลพัฒนาการ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน จํานวน 1 หลัง 2 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคช่ัน 7,747,000 บาท 7,727,000

3 หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม 7,747,000 บาท

4 หจก.ปริญญากรณ 7,747,000 บาท

5 หจก.ศิรวัฒนกอสราง(1999) 7,747,000 บาท5 หจก.ศิรวัฒนกอสราง(1999) 7,747,000 บาท

6 บจก.ขอนแกนอ็มแอนดซี 7,747,000 บาท



หนาท่ี 7
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

7 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 7,747,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

8 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 7,747,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ตามประกาศ

28 กอสรางอาคารอเนกประสงค (ตอกเสาเข็ม) 7,743,000 e-Auction 1 หจก.ขอนแกน-วรรณสวัสดิ์(1998) 7,727,000 บาท หจก.ขอนแกน-วรรณสวัสดิ์(1998)

รร.ซับสมบูรณพิทยาลัย อ.โคกโพธ์ิชัย จ.ขอนแกน 2 หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม 7,747,000 บาท 7,727,000

3 หจก.ปริญญากรณ 7,747,000 บาท

4 หจก.เสรีกอสราง หนองสองหอง 7,747,000 บาท

5 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคช่ัน 7,747,000 บาท

6 หจก.วัฒนสุวรรณ 7,747,000 บาท

7 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 7,747,000 บาท

8 หจก.สุขสมบัติ ขอนแกน 7,747,000 บาท

9 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 7,747,000 บาท

29 กอสรางอาคารอเนกประสงค (ตอกเสาเข็ม) จํานวน 1 หลัง 7,743,000 e-Auction 1 หจก.แงงลําพูนกอสราง 7,737,000 บาท หจก.แงงลําพูนกอสราง

รร.มัธยมหนองเขียด  อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน         2 หจก.เทวินทรวิศวกรรม 7,747,000 บาท 7,737,000

3 หจก.ปริญญากรณ 7,747,000 บาท

4 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคช่ัน 7,747,000 บาท

5 หจก.วัฒนสุวรรณ 7,747,000 บาท

6 หจก.ชาญกิจวิศวกรรม 7,747,000 บาท

7 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 7,747,000 บาท

8 หจก.สุขสมบัติ 7,747,000 บาท

9 หจก.ส.พัฒนวิศการโยธา 7,747,000 บาท

30 กอสรางอาคารอเนกประสงค (ตอกเสาเข็ม) จํานวน 1 หลัง 7,743,000 e-Auction 1 หจก.เทวินทรวิศวกรรม 7,737,000 บาท หจก.เทวินทรวิศวกรรม

รร.สีชมพูศึกษา อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 2 หจก.แงงลําพูนกอสราง 7,747,000 บาท 7,737,000

3 หจก. 5 ส. กอสราง 7,747,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม 7,747,000 บาท4 หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม 7,747,000 บาท

5 หจก.วัฒนสุวรรณ 7,747,000 บาท

6 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคช่ัน 7,747,000 บาท



หนาท่ี 8
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

7 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 7,747,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

8 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 7,747,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

9 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 7,747,000 บาท ตามประกาศ

31 กอสรางอาคารอเนกประสงค (ตอกเสาเข็ม) 7,743,000 e-Auction 1 บจก.อรัชแลนด พร็อพเพอรตี้ 5,960,000 บาท บจก.อรัชแลนด พร็อพเพอรตี้

รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 2 บจก.แอมฟายคอนสตรัคช่ัน 6,489,000 บาท 5,960,000

3 หจก.ปริญญากรณ 6,999,900 บาท

4 หจก.ศิรวัฒนกอสราง(1999) 7,100,000 บาท

5 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 7,300,000 บาท

6 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 7,400,000 บาท

7 หจก.กิตติโชคขอนแกน 7,747,000 บาท

8 หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม 7,747,000 บาท

9 บจก. 5 ส.กอสราง 7,747,000 บาท

10 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคช่ัน 7,747,000 บาท

11 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 7,747,000 บาท

12 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 7,747,000 บาท

32 อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 หองเรียน ( ตอกเสาเข็ม) 10,328,000 e-Auction 1 หจก.แงงลําพูนกอสราง 9,999,000 บาท หจก.แงงลําพูนกอสราง

รร.โนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 1 หลัง 2 หจก.เทวินทรวิศวกรรม 10,543,000 บาท 9,999,000

3 หจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 10,543,000 บาท

4 หจก.วัฒนสุวรรณ 10,543,000 บาท

33 อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 หองเรียน ( ตอกเสาเข็ม) 10,328,000 e-Auction 1 หจก.จําลองชัยคอนกรีต 10,542,000 บาท หจก.จําลองชัยคอนกรีต

รร.เมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแกน 2 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 10,543,000 บาท 10,328,000

3 หจก.วัฒนสุวรรณ 10,543,000 บาท (ตอรองราคาลง 214,000 บาท)

34 อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 หองเรียน ( ตอกเสาเข็ม) 10,328,000 e-Auction 1 บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้ 10,140,000 บาท บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้34 อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 หองเรียน ( ตอกเสาเข็ม) 10,328,000 e-Auction 1 บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้ 10,140,000 บาท บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้

รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 2 หจก.กิติโชคขอนแกน 10,450,000 บาท 10,140,000

3 หจก.ขอนแกนชาญกิจวิศวกรรม 10,543,000 บาท



หนาท่ี 9
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

4 บจก.แอมฟายคอนสตรัคช่ัน 10,543,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

5 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 10,543,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

6 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 10,543,000 บาท ตามประกาศ

35 อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 หองเรียน ( ตอกเสาเข็ม) 10,328,000 e-Auction 1 หจก.แงงลําพูนกอสราง 10,290,000 บาท หจก.แงงลําพูนกอสราง

รร.สีชมพูศึกษา  อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 2 หจก.เทวินทรวิศวกรรม 10,523,000 บาท 10,290,000

3 บจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 10,543,000 บาท

4 หจก.วัฒนสุวรรณ 10,543,000 บาท

36 อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 หองเรียน ( ตอกเสาเข็ม) 10,328,000 e-Auction 1 หจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี 10,328,000 บาท หจก.ขอนแกนเอ็มแอนดซี

รร.หนองโนประชาสรรค ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแกน 10,328,000

37 กอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสาร สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด 46,000,000 e-Auction 1 บจก.ขอนแกนควอลิตี้คอนกรีต 45,810,000 บาท บจก.ขอนแกนควอลิตี้คอนกรีต37 กอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสาร สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด 46,000,000 e-Auction 1 บจก.ขอนแกนควอลิตี้คอนกรีต 45,810,000 บาท บจก.ขอนแกนควอลิตี้คอนกรีต

ขอนแกน แหงท่ี 3 ( หลังท่ี 2 ) 2 บจก.วรนิทัศน 45,910,000 บาท 45,810,000

3 หจก.หจก.อรุณีกอสรางทาบอ 45,910,000 บาท

4 หจก.สกลนครสิทธิชัยวิศวกรรม 45,910,000 บาท

5 หจก.ออลอะเบาทคอนสตรัคช่ัน 45,910,000 บาท

6 หจก.ทิภาพรรณกอสราง 45,910,000 บาท

38 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานศรีออุบล ม.5  6,235,000 e-Auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 6,210,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา

ต.บานใหม - ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 6,220,000 บาท 6,210,000

3 หจก.ทวีสิน(1985) 6,225,000 บาท

4 หจก.ทาพระคอนสตรัคช่ัน 6,225,000 บาท

5 หจก.บุงคลากอสราง 6,225,000 บาท

6 หจก.วาริชกอสราง 6,225,000 บาท

7 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 6,225,000 บาท



หนาท่ี 10
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

39 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหินลาด ม.12 - 6,150,000 e-Auction 1 บจก.ชินทรัพยวัฒนา 6,140,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

บานโนนทอง ม.9 ต.โนนทอง เช่ือมบานเปอย ม.5 ต.โนนทัน 2 หจก.ส.ฟารมกอสราง 6,140,000 บาท 6,130,000 และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 3 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 6,140,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.สตึกสหกิจ 6,140,000 บาท

5 หจก.อรรถวัฒน 6,140,000 บาท

6 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 6,140,000 บาท

7 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 6,140,000 บาท

8 หจก.บุงคลากอสราง 6,140,000 บาท

9 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 6,140,000 บาท

10 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุฯ 6,140,000 บาท

11 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 6,140,000 บาท

12 หจก.ทาพระคอนสตรัคช่ัน 6,140,000 บาท

13 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 6,140,000 บาท

14 หจก.ใดเสารกอสราง 6,140,000 บาท

15 หจก.บานไผธนทรัพย 6,140,000 บาท

16 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 6,130,000 บาท

17 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 6,140,000 บาท

18 บจก.นิลเพาเวอร 6,140,000 บาท

19 บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้ 6,140,000 บาท

20 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 6,140,000 บาท

21 หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 6,140,000 บาท

22 หจก.ศิรประภากอสราง 6,140,000 บาท

23 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 6,140,000 บาท

24 หจก.พี.ที.ที. 6,140,000 บาท

25 หจก.ไพสิฐคอนสตรัคช่ัน 6,140,000 บาท

26 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 6,140,000 บาท

27 หจก.พัณกมลกอสราง 6,140,000 บาท27 หจก.พัณกมลกอสราง 6,140,000 บาท

28 หจก.เซงฮวดโพนทอง 6,140,000 บาท



หนาท่ี 11
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

29 หจก.วาริชกอสราง 6,140,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

30 หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 6,140,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ตามประกาศ

40 คาซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานศรีอุบล ม.5 2,036,000 e-Auction 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 2,024,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ

ต.บานใหม - ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 2 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 2,030,000 บาท 2,024,000

3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,032,000 บาท

4  หจก.ทาพระคอนสตรัคช่ัน 2,032,000 บาท

5 หจก.บานไผธนทรัพย 2,032,000 บาท

6 หจก.พัณกมลกอสราง 2,032,000 บาท

7 หจก.สตึกสหกิจ 2,032,000 บาท

8 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 2,032,000 บาท

9 หจก.ส.ฟารมกอสราง 2,032,000 บาท

10 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 2,032,000 บาท

11 หจก.พี.ที.ที. 2,032,000 บาท

12 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,032,000 บาท

13 หจก.เซงฮวดโพนทอง 2,032,000 บาท

14 บจก.นิลเพาเวอร 2,032,000 บาท

15 บจก.อําพลวิศวกรรม 2,032,000 บาท

16 หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 2,032,000 บาท

17 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุฯ 2,032,000 บาท

18 หจก.ธรรมทาง 2,032,000 บาท

19 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 2,032,000 บาท

20 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 2,032,000 บาท

21 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,032,000 บาท

22 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 2,032,000 บาท

23 หจก.อรรถวัฒน 2,032,000 บาท

24 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 2,032,000 บาท24 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 2,032,000 บาท

25 หจก.ศิรประภากอสราง 2,032,000 บาท



หนาท่ี 12
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

41 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง 2038 2,100,000 e-Auction 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 2,088,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

ภูเวียงกุดฉิม แยกวัดมิ่งเมือง - บานธารทอง ม.10 ต.สงเปอย 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,096,000 บาท 2,088,000 และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

 อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 3 หจก.ทาพระคอนสตรัคช่ัน 2,096,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 2,096,000 บาท

5 หจก.ทวีสิน(1985) 2,096,000 บาท

6 หจก.สตึกสหกิจ 2,096,000 บาท

7 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 2,096,000 บาท

8 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 2,096,000 บาท

9 หจก.บานไผธนทรัพย 2,096,000 บาท

10 หจก.เซงฮวดโพนทอง 2,096,000 บาท

11 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,096,000 บาท

12 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,096,000 บาท

13 หจก.เกศรินทรคาไม และวัสดุกอสราง 2,096,000 บาท

14 หจก.ส.ฟารมกอสราง 2,096,000 บาท

15 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,096,000 บาท

16 หจก.พัณกมลกอสราง 2,096,000 บาท

17 หจก.พี.ที.ที. 2,096,000 บาท

18 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 2,096,000 บาท

19 บจก.นิลเพาเวอร 2,096,000 บาท

20 หจก.ศิรประภากอสราง 2,096,000 บาท

21 หจก.กิจเริยวัสดุ(1994) 2,096,000 บาท

22 หจก.อรรถวัฒน 2,096,000 บาท

23 หจก.ธรรมทาง 2,096,000 บาท

24 หจก.แสงรุงกอสราง 1992 2,096,000 บาท

25 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 2,096,000 บาท

26 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 2,096,000 บาท

27 หจก.เจษอนันต คอนสตรัคช่ัน 2,096,000 บาท27 หจก.เจษอนันต คอนสตรัคช่ัน 2,096,000 บาท



หนาท่ี 13
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

42 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บาหนองแซง ม.3      4,900,000 e-Auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,885,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

 ต.วังชัย - ต.ทากระเสริม อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน 2 หจก.ไทยกิจแมชขีเนอรี่ 4,891,000 บาท 4,885,000 และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

3 หจก.ทวีสิน(1985) 4,891,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.บุงคลากอสราง 4,891,000 บาท

5 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 4,891,000 บาท

6 หจก.ทาพระคอนสตรัคช่ัน 4,891,000 บาท

7 หจก.ไพสิฐคอนสตรัคช่ัน 4,891,000 บาท

8 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 4,891,000 บาท

9 หจก.ศิรประภากอสราง 4,891,000 บาท

10 บจก.อรัชแลนดพร็อพเพอรตี้ 4,891,000 บาท

11 หจก.วาริชกอสราง 4,891,000 บาท

12 หจก.ไดโนเสารกอสราง 4,891,000 บาท

13 หจก.พี.ที.ที. 4,891,000 บาท

14 หจก.บานไผธนทรัพย 4,891,000 บาท

15 หจก.ไทยกิจเจริญศรีสะเกษ 4,891,000 บาท

16 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 4,891,000 บาท

17 หจก.สตึกสหกิจ 4,891,000 บาท

18 บจก.ชินทรัพยวัฒนา 4,891,000 บาท

19 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุฯ 4,891,000 บาท

20 หจก.พัณกมลกอสราง 4,891,000 บาท

21 บจก.นิลเพาเวอร 4,891,000 บาท

22 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 4,891,000 บาท

23 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 4,891,000 บาท

24 หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 4,891,000 บาท

25 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 4,891,000 บาท

26 หจก.นรศักดิ์กอสราง 4,891,000 บาท

27 หจก.อรรถวัฒน 4,891,000 บาท27 หจก.อรรถวัฒน 4,891,000 บาท

28 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 4,891,000 บาท

29 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,891,000 บาท



หนาท่ี 14
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

30 หจก.เซงฮวดโพนทอง 4,891,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

31 หจก.แสงรุงกอสราง 1992 4,891,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

32 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 4,891,000 บาท ตามประกาศ

43 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานสระกุด ม.2 2,100,000 e-Auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,095,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา

 ตําบล มวงหวาน อ.นํ้าพอง - อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 2 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ 2,096,000 บาท 2,095,000

3 หจก.บานไผธนทรัพย 2,096,000 บาท

4 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 2,096,000 บาท

5 หจก.ทาพระคอนสตรัคช่ัน 2,096,000 บาท

6 หจก.ดานขุนทศกิตติชัย 2,096,000 บาท

7 หจก.ธัญญนรี 2,096,000 บาท

8 หจก.สิรประภากอสราง 2,096,000 บาท

9 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 2,096,000 บาท

10 หจก.ไดโนเสารกอสราง 2,096,000 บาท

11 หจก.สตึกสหกิจ 2,096,000 บาท

12 หจก.พี.ที.ที. 2,096,000 บาท

13 หจก.อ้ึงแชเฮง 2,096,000 บาท

14 หจก.ช.ธนาวิศว 2,096,000 บาท

15 หจก.พัณกมลกอสราง 2,096,000 บาท

16 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,096,000 บาท

17 หจก.ดีอารบี 2,096,000 บาท

18 หจก.เซงฮวดโพนทอง 2,096,000 บาท

19 หจก.เจษอนันต คอนสตรัคช่ัน 2,096,000 บาท

20 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 2,096,000 บาท

21 บจก.นิลเพาเวอร 2,096,000 บาท

22 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 2,096,000 บาท

23 หจก.อรรถวัฒน 2,096,000 บาท23 หจก.อรรถวัฒน 2,096,000 บาท

24 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 2,096,000 บาท

25 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,096,000 บาท



หนาท่ี 15
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

26 หจก.ธรรมทาง 2,096,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

27 หจก.นรศักดิ์กอสราง 2,096,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

28 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 2,096,000 บาท ตามประกาศ

29 หจก.แสงรุงกอสราง 1992 2,096,000 บาท

30 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุฯ 2,096,000 บาท

31 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 2,096,000 บาท

44 คาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบพาราเคปซีล   4,500,000 e-Auction 1 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 4,491,000 บาท หจก.บานไผธนทรัพย

(Para Cape Seal) สาย ขก 3037 บานหนองสองหอง - 2 หจก.สวรรคประทานพรขนสง 4,490,000 บาท 4,487,000

บานกุดหอยกาบ ม.6 ต.หันโจด อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 3 หจก.บานไผธนทรัพย 4,487,000 บาท

4 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ 4,491,000 บาท

5 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,491,000 บาท

45 คาซอมสรางนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานโนนเชือก ม.7 7,043,000 e-Auction 1 หจก.โคราชพัฒนา 7,033,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ

ต.บานขาม - บานบึงเปง ม.9 ต.ทากระเสริม อ.นํ้าพอง 2 หจก.ส.ฟารมกอสราง 7,033,000 บาท 7,020,000

3 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 7,033,000 บาท

4 หจก.อ้ึงแชเฮง 7,033,000 บาท

5 หจก.อรรวัฒน 7,033,000 บาท

6 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 7,033,000 บาท

7 หจก.นรศักดิ์กอสราง 7,033,000 บาท

8 หจก.เจริญกิจวัสดุ(1994) 7,033,000 บาท

9 หจก.ทวีสิน(1985) 7,033,000 บาท

10 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 7,033,000 บาท

11 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 7,020,000 บาท

12 หจก.ทาพระคอนสตรัคช่ัน 7,033,000 บาท

13 หจก.บานไผธนทรัพย 7,033,000 บาท

14 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 7,033,000 บาท14 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 7,033,000 บาท

15 บจก.อําพนวิศวกรรม 7,033,000 บาท

16 บจก.นิลเพาเวอร 7,033,000 บาท



หนาท่ี 16
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

17 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 7,033,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

18 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 7,033,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

19 หจก.แสงรุงกอสราง(1992) 7,033,000 บาท ตามประกาศ

20 หจก.ศิรประภากอสราง 7,033,000 บาท

21 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 7,033,000 บาท

22 หจก.พี.ที.ที. 7,033,000 บาท

23 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ 7,033,000 บาท

24 หจก.พัณกมลกอสราง 7,033,000 บาท

25 หจก.เซงฮวดโพนทอง 7,033,000 บาท

26 กิจการรวมคา เอ็มเออารที 7,033,000 บาท

46 คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานวังหิน   3,957,000 e-Auction 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 3,940,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ

ม.2,7 ต.สระแกว - บานหวยแร ม.3,7 ต.หวยมวง อ.ปอยนอย 2 หจก.ทาพระคอนสตรัคช่ัน 3,950,000 บาท 3,940,000

จ.ขอนแกน 3 หจก.ขอนแกนตั้งยิ่งเจริญ 3,950,000 บาท

4 หจก.ทวีสิน(1985) 3,950,000 บาท

5 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 3,950,000 บาท

6 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ 3,950,000 บาท

7 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 3,950,000 บาท

8 หจก.พี.ที.ที. 3,950,000 บาท

9 หจก.สตึกสหกิจ 3,950,000 บาท

10 หจก.บานไผธนทรัพย 3,950,000 บาท

11 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 3,950,000 บาท

12 หจก.พัณกมลกอสราง 3,950,000 บาท

13 หจก.ศิรประภากอสราง 3,950,000 บาท

14 หจก.นิลเพาเวอร 3,950,000 บาท

15 หจก.อ้ึงแชเฮง 3,950,000 บาท

16 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 3,950,000 บาท16 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 3,950,000 บาท

17 หจก.นรศักดิ์กอสราง 3,950,000 บาท

18 หจก.เซงฮวดโพนทอง 3,950,000 บาท



หนาท่ี 17
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือจัดจาง

19 หจก.แสงรุงกอสราง 1992 3,950,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/ตอรองราคา

20 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 3,950,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

21 หจก.โคราชพัฒนะ 3,950,000 บาท ตามประกาศ

22 หจก.ชินทรัพยวัฒนา 3,950,000 บาท

23 หจก.อรรถวัฒน 3,950,000 บาท

24 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 3,950,000 บาท

25 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,950,000 บาท

26 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 3,950,000 บาท

ลงชื่อ                                ผูตรวจสอบ
        ( นางพิมพปวีณ    สืบสาย )
             นักวิชาการพัสดุ 7 ว

ลงชื่อ                                ผูจัดทํา
      ( นางสาวสสีุดา     เพียชิน )

  ผูชวยนักวิชาการพัสดุ


