
หนาท่ี 1

ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาศรี ม.12 500,000 486,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 485,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาตํ่าสุด/ ยังไมทําสัญญา

ต.สะอาด อ.นํ้าพอง - ต.นาคํา อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 2 หจก.ณรงคชางยนต 486,000 บาท 485,000 ตอรองราคา

และมีคุณสมบัติถูกตอง

ครบถวนตามประกาศ

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามปอม ม.9 1,000,000 973,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 970,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ยังไมทําสัญญา

ต.บานลาน - ต.ปาปอ อ.บานไผ จ.ขอนแกน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 973,000 บาท 970,000                           

3 หจก.ณรงคชางยนต 973,000 บาท

วิธีซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

วันที่ 31 มีนาคม 2558

แบบ สขร.1

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําบง ม.11 500,000 486,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 485,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

ต.สะอาด - บานหนองหารจาง ม.8 อ.นํ้าพอง 2 หจก.ณรงคชางยนต 486,000 บาท 485,000

จ.ขอนแกน

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองโงง 643,000 633,000 สอบราคา 1 หจก.พงษศักด์ิการโยธา (2001) 631,000 บาท หจก.พงษศักด์ิการโยธา (2001) 176/2558

ม.3 ต.บานแฮด - บานดง ม.6 ต.โคกสําราญ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 633,000 บาท 631,000 17-มี.ค.-58

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 3 หจก.ณรงคชางยนต 633,000 บาท

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองมะเขือ 1,000,000 984,000 สอบราคา 1 หจก.พงษศักด์ิการโยธา (2001) 982,000 บาท หจก.พงษศักด์ิการโยธา (2001) 177/2558

ม.2 - บานเล็บเงือก ม.4 ต.โคกสําราญ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 984,000 บาท 982,000 17-มี.ค.-58

ทางหลวงชนบท อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 3 หจก.ณรงคชางยนต 984,000 บาท

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําหวยภูเหล็ก 936,000 913,000 สอบราคา 1 หจก.พงษศักด์ิการโยธา (2001) 911,000 บาท หจก.พงษศักด์ิการโยธา (2001) ยังไมทําสัญญา

บานขามเปย ม.5 ต.บานแฮด - ต.โคกสําราญ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 913,000 บาท 911,000

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 3 หจก.ณรงคชางยนต 913,000 บาท



หนาท่ี 2
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

7 ขุดลอกหนองกุดตะกรา บานโคก ม.12 ต.สําราญ - 800,000 754,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 753,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาตํ่าสุด/ ยังไมทําสัญญา

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 หจก.ณรงคชางยนต 754,000 บาท 753,000                           ตอรองราคา

และมีคุณสมบัติถูกตอง

8 กอสรางถนนสําหรับใหนํ้าลนผาน คสล.ขามลําหวยอีเฒา 770,000 741,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 740,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส ครบถวนตามประกาศ 174/2558

บานหนองหวาย ม.5 ต.หนองไผลอม - ต.หนองสองหอง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 741,000 บาท 740000 13-มี.ค.-58

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 3 หจก.ณรงคชางยนต 741,000 บาท

9 กอสรางถนนสําหรับใหนํ้าลนผาน คสล.ขามลําหวยอีหลอด 770,000 741,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 740,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส 175/2558

บานหัวขัว ม.3 ต.หนองเม็ก - ต.สําโรง อ.หนองสองหอง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 741,000 บาท 740000 13-มี.ค.-58

จ.ขอนแกน 3 หจก.ณรงคชางยนต 741,000 บาท

10 ขุดลอกลําหวยหนองทามนอย บานโนน ม.1 ต.โนนทอน 770,000 655,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 654,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

อ.เมือง - ต.ทากระเสริม - อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน 2 หจก.ทวีสิน(1985) 654,500 บาท 654,000

3 หจก.ณรงคชางยนต 655,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 655,000 บาท

11 ขุดลอกลําหวยทรายขาว บานปากหวยฝาง ม.3 500,000 472,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 471,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

ต.วังเพ่ิม  อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน 2 หจก.ณรงคชางยนต 472,000 บาท 471,000

12 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานทานาดี ม.9 - 610,000 594,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 593,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

บานหนองไผ ม.3 ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 2 หจก.ณรงคชางยนต 594,000 บาท 593,000

13 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานโปรงแหง ม.5 661,000 644,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 643,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

ต.วังหินลาด - บานโนนรัง ม.10 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ 2 หจก.ณรงคชางยนต 644,000 บาท 643,000

จ.ขอนแกน

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานหนองเขียด ม.9 487,000 474,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 473,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา14 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานหนองเขียด ม.9 487,000 474,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 473,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

ต.หนองเขียด - บานสนามบิน ม.7 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ 2 หจก.ณรงคชางยนต 474,000 บาท 473,000

จ.ขอนแกน



หนาท่ี 3
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

15 กอสรางถนน คสล. บานโนนชาด ม.5 ต.นาหนองทุม - 710,000 690,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 689,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาตํ่าสุด/ ยังไมทําสัญญา

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 2 หจก.ณรงคชางยนต 690,000 บาท 689,000 ตอรองราคา

และมีคุณสมบัติถูกตอง

16 กอสรางถนน คสล. สายบานสรางแกว ม.1 ต.โนนฆอง - 700,000 691,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 689,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ครบถวนตามประกาศ ยังไมทําสัญญา

บานหนองบัว ม.7 ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 691,000 บาท 689,000

3 หจก.ณรงคชางยนต 691,000 บาท

17 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานหางขาว ม.7 509,000 480,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 478,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ยังไมทําสัญญา

ต.บานหัน - ทางหลวงสาย ขก 3018 อ.โนนศิลา 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 480,000 บาท 478,000

จ.ขอนแกน 3 หจก.ณรงคชางยนต 480,000 บาท

18 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานกุดหลง ม.14 406,000 383,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 380,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ยังไมทําสัญญา

ต.บานหัน - ทางหลวงสาย ขก 3018 อ.โนนศิลา 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 383,000 บาท 380,000

จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 383,000 บาท

19 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานหนองนํ้าขุน 554,000 522,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 520,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ยังไมทําสัญญา

ม.8 ต.บานหัน อ.โนนศิลา - เขต อ.หนองสองหอง 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 522,000 บาท 520,000

จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 522,000 บาท

20 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานวังมวง ม.1 ต.วังมวง - 1,000,000 937,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 935,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ยังไมทําสัญญา

บานวังหิน ม.7 ต.สระแกว อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 2 หจก.ภวินทกอสราง 936,000 บาท 935,000

3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 937,000 บาท

4 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 937,000 บาท

21 กอสรางถนน คสล. บานโนนสะอาด ม.6 ต.ดอนดู 620,000 609,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 608,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส ยังไมทําสัญญา

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน - ทางหลวงชนบท 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 609,000 บาท 608,000                           

สาย ขก 3020 หนองสองหอง - นาเชือก 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 609,000 บาท



หนาท่ี 4
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

22 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานสําราญ ม.4 500,000 470,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 469,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส เสนอราคาตํ่าสุด/ ยังไมทําสัญญา

ต.โนนธาตุ - หันโจด อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 470,000 บาท 469,000                           ตอรองราคา

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 470,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง

ครบถวนตามประกาศ

23 กอสรางถนน คสล. บานโนนโพธ์ิ ม.11 ต.ใหมนาเพียง 500,000 487,000 สอบราคา 1 หจก.แมบุญ 486,000 บาท หจก.แมบุญ ยังไมทําสัญญา

อ.แวงใหญ - กานเหลือง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 487,000 บาท 486,000

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 487,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 487,329.44 บาท

24 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง (โปรง) บานโนนทอง 500,000 469,000 สอบราคา 1 หจก.แมบุญ 468,000 บาท หจก.แมบุญ ยังไมทําสัญญา

ม.1 ต.โนนทอง - บานตลาดนอย ม.7 ต.โนนสะอาด 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 469,000 บาท 468,000                           

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 469,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 469,634.67 บาท

25 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานชาด ม.5 238,000 220,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 224,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ยังไมทําสัญญา

ต.เปอยใหญ อ.โนนศิลา - เขต อ.ชนบท จ.ขอนแกน 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 225,000 บาท 224,000

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 225,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 225,227.19 บาท

26 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานวังมน ม.2 700,000 674,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 673,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอร่ีดีเวลลอปเมนท ยังไมทําสัญญา

ต.สีชมพู - ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 2 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 674,000 บาท 673,000                           

3 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 674,252.73 บาท

27 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบานโนนทองหลาง 800,000 771,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 770,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอร่ีดีเวลลอปเมนท ยังไมทําสัญญา

ม.7 ต.สีชมพู - ทางหลวงชนบท สาย ขก 3060 2 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 771,000 บาท 770,000                           

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 3 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 771,066.95 บาท
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28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเหลานกชุม 435,000 422,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 421,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส เสนอราคาตํ่าสุด/ ยังไมทําสัญญา

ม.4  ต.สําโรง  อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน - 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 422,000 บาท 421,000 ตอรองราคา

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2301 หนองสองหอง - 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 422,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง

บานไผ 4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 422,987.18 บาท ครบถวนตามประกาศ

29 ปรับปรุงหนองนํ้าดอนบานไท บานดอนบานไท ม.2 400,000 374,000 สอบราคา 1 หจก.แมบุญ 373,000 บาท หจก.แมบุญ ยังไมทําสัญญา

ต.แวงใหญ อ.แวงใหญ และ ต.หวยแก อ.ชนบท 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 374,000 บาท 373,000                           

จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 374,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 374,524 บาท

30 ขุดลอกลําหวยลําดวน บานหนองทุม ม.3 ต.ดอนด่ัง - 680,000 632,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 631,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส ยังไมทําสัญญา

ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 632,000 บาท 631,000                           

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 632,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 632,836 บาท

31 ขุดลอกลําหวยตะกั่ว บานหวยตะกั่ว ม.10 ต.ดอนดู - 577,000 536,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 535,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส ยังไมทําสัญญา

บานสวองเกา ม.4 ต.หนองไผลอม อ.หนองสองหอง 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 536,000 บาท 535,000                           

จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 536,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 536,697.82    บาท

32 ปรับปรุงหนองนํ้าโคกสวาง บานโคกสวาง ม.7 400,000 378,000 สอบราคา 1 หจก.แมบุญ 377,000 บาท หจก.แมบุญ 190/2558

ต.ดอนฉิม และต.แวงใหญ อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท 378,000 บาท 377,000                           30-มี.ค.-58

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 378,000 บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 378,916        บาท

33 กอสรางถนน คสล. สายบานหวยฝาย ม.6 ต.เปอยใหญ - 822,000 794,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 793,000        บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ยังไมทําสัญญา

บานผักหวาน ม.5 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 794,000        บาท 793,000                           บานผักหวาน ม.5 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 794,000        บาท 793,000                           

จ.ขอนแกน 3

หจก.สมบูรณวัสดุขอนแกน 

(2002) 794,000        บาท

4 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 794,000        บาท
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34 กอสรางถนน คสล. สายบานนานิคม ม.3 ต.โนนศิลา - 799,000 771,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 770,000        บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง เสนอราคาตํ่าสุด/ ยังไมทําสัญญา

บานโนนแดงใหญ ม.1 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 771,000        บาท 770,000                           ตอรองราคา

 จ.ขอนแกน 3 หจก.สมบูรณวัสดุขอนแกน (2002) 771,000        บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง

4 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 771,000        บาท ครบถวนตามประกาศ

35 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรลาดยาง สายบานทาชาง - 1,140,000 113,900 สอบราคา 1 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 1,138,000      บาท หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 192/2558

บานนาหนองทุม องชุมแพ จ.ขอนแกน 2 หจก.พรมธนวัฒน 1,138,200      บาท 1,138,000                        31-มี.ค.-58

3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,138,500      บาท

4 หจก.ภูแสงดาวกอสราง 1,138,500      บาท

36 กอสรางถนน คสล. สายบานแกงครอ ม.2 ต.นาแพง - 400,000 388,000 สอบราคา 1 หจก.โพธ์ิพยาคอนสตรัคช่ัน 387,000        บาท หจก.โพธ์ิพยาคอนสตรัคช่ัน ยังไมทําสัญญา

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 อ.โคกโพธ์ิไชย 2 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 388,000        บาท 387,000                           

จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 388,000        บาท

4 หจก.พรมธนวัฒน 388,000        บาท

36 กอสรางถนน คสล. สายบานหนองทุม ม.13 622,000 600,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 598,000        บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ยังไมทําสัญญา

ต.บานหัน - เขตเทศบาลตําบลโนนศิลา อ.โนนศิลา 2 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 600,000        บาท 598,000                           

จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 600,000        บาท

4 หจก.พรมธนวัฒน 600,000        บาท

37 กอสรางถนน คสล. สายบานทับบา ม.3 ต.เมืองพล - 600,000 579,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 577,000        บาท หจก.ทวีสิน(1985) ยังไมทําสัญญา

ทางหลวงชนบท สายบานตําแย - บานโนนกอก 2 หจก.พรมธนวัฒน 578,500        บาท 577,000                           

ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จงขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 579,000        บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 579,000        บาท

38 กอสรางถนน คสล.สายบานชาด ม.1 ต.เมืองพล - 600,000 579,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 577,000        บาท หจก.ทวีสิน(1985) ยังไมทําสัญญา

บานหนองบัวนอย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล 2 หจก.พรมธนวัฒน 578,500        บาท                           577,000

จ.ขอนแกน 3 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 579,000        บาทจ.ขอนแกน 3 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 579,000        บาท

4 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 579,000        บาท

5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 579,000        บาท
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39 กอสรางถนน คสล. สายจากบานเตาเหล็ก ม.5 600,000 579,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 577,000        บาท หจก.ทวีสิน(1985) เสนอราคาตํ่าสุด/ ยังไมทําสัญญา

ต.โจดหนองแก - บานปาเปา ม.2 ต.โสกนกเต็น 2 หจก.พรมธนวัฒน 578,000        บาท 577,000                           ตอรองราคา

อ.พล จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 579,000        บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 579,000        บาท ครบถวนตามประกาศ

5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 579,000        บาท

40 กอสรางอาคารเอนกประสงคคลุมเวทีมวย 500,000 487,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 486,000        บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

ในเขตเทศบาลตําบลยางคํา อ.หนองเรือ 2 หจก.พรมธนวัฒน 487,000        บาท 486,000                           

จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 487,000        บาท

41 กอสรางอาคารเอนกประสงคคลุมเวทีมวย 500,000 487,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 486,000        บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

ในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ 2 หจก.พรมธนวัฒน 487,000        บาท 486,000                           

จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 487,000        บาท

42 กอสรางอาคารเอนกประสงคคลุมเวทีมวยในเขต 500,000 487,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 486,000        บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน  ต.โนนทัน 2 หจก.พรมธนวัฒน 487,000        บาท 486,000                           

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 487,000        บาท

43 กอสรางถนนหินคลุก สายบานเลิง ม.8 ต.โคกสี 313,000 303,600 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 302,000        บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 หจก.ทวีสิน(1985) 303,000        บาท 302,000                           

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 303,600        บาท

4 หจก.พรมธนวัฒน 303,600        บาท

5 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 303,600        บาท

44 กอสรางถนนหินคลุก สายบานหนองไฮ ม.8 500,000 486,800 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 485,000        บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

ต.พระลับ - ทางเล่ียงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 หจก.พรมธนวัฒน 486,800        บาท 485,000                           

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 486,800        บาท3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 486,800        บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 486,800        บาท



หนาท่ี 8
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

45 กอสรางถนนลูกรัง สายบานศิลา ม.1 ต.ศิลา - 500,000 485,700 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 479,800        บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาตํ่าสุด/ ยังไมทําสัญญา

บานนาเพียง ม.4 ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 หจก.ภูแสงดาวกอสราง 480,300        บาท 479,800                           ตอรองราคา

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 480,800        บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 480,800        บาท ครบถวนตามประกาศ

5 หจก.พรมธนวัฒน 480,800        บาท

46 กอสรางถนนลูกรัง บานโนนมวง ม.12 ต.ศิลา - 400,000 385,700 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 384,700        บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

ทางเล่ียงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 หจก.ภูแสงดาวกอสราง 385,200        บาท 384,700                           

3 หจก.ช.ขอนแกนเคนแนล 385,700        บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 385,700        บาท

5 หจก.พรมธนวัฒน 385,700        บาท

47 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองบัวนอย 450,000 431,900 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 430,000        บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

 ม.10  ต.หนองตูม - บานโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 หจก.พรมธนวัฒน 431,000        บาท 430,000                           

3 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 431,400        บาท

4 หจก.ช. ขอนแกน เคนแนล 431,900        บาท

48 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนองไผ ม.2 576,000 576,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 574,000        บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ยังไมทําสัญญา

ต.ลอมคอม - บานหนองแวงนอก ม.2 ต.หนองมะเขือ 2 หจก.แมบุญ 575,000        บาท 574000

อ.พล จ.ขอนแกน 3 หจก.ช. ขอนแกน เคนแนล 576,000        บาท

4 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 576,000        บาท

5 หจก.พรมธนวัฒน 576,000        บาท

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองเม็ก 606,000 858,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส 584,000        บาท หจก.เค โอ บี คอนส ยังไมทําสัญญา

ม.1 ต.หนองเม็ก - บานสําโรง ม.1 ต.สําโรง 2 หจก.ช. ขอนแกน เคนแนล 585,000        บาท 584,000                           

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 3 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 585,000        บาท

4 หจก.พรมธนวัฒน 585,000        บาท4 หจก.พรมธนวัฒน 585,000        บาท



หนาท่ี 9
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

50 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรลาดยาง สายบานนางอง - 1,170,000 1,160,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ 1,159,000      บาท หจก.ขอนแกนต้ังยิ่งเจริญ เสนอราคาตํ่าสุด/ สัญญาจาง

บานโนนหัวชาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 2 หจก.ส.พัมนวิศวการโยธา 1,159,500      บาท 1,159,000                        ตอรองราคา 195/2558

3 หจก.ภูแสงดาวกอสราง 1,160,000      บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง 31-มี.ค.-58

ครบถวนตามประกาศ

51 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกอก ม.19 888,000 869,000 สอบราคา 1 บจก.แกนนครพร็อพเพอรต้ี 867,000 บาท บจก.แกนนครพร็อพเพอรต้ี ยังไมทําสัญญา

ต.บานเปด - เขตเทศบาลนครขอนแกน 2 หจก.ขอนแกนศรัณย 868,000 บาท 867,000

3 หจกงศิรประภากอสราง 868,400 บาท

4 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดเวลลอปเมนท 869,000 บาท

52 กอสรางถนนลุกรัง บานแคนเหนือ ม.1 ต.แคนเหนือ - 1,000,000 982,000 สอบราคา 1 หจก.บานไผดาวเงินกอสราง 980,000 บาท หจก.บานไผดาวเงินกอสราง ยังไมทําสัญญา

ต.หนองนํ้าใส อ.บานไผ จ.ขอนแกน 2 หจก.ขอนแกนศรัณย 981,000 บาท 980,000

3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดเวลลอปเมนท 981,500 บาท

4 หจก.ภูแสงดาวกอสราง 981,500 บาท

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยบง 1,000,000 966,000 สอบราคา 1 หจก.บุญทองสุข พาณิชย 966,000 บาท หจก.หนองบัวทองกอสราง ยังไมทําสัญญา

 ม.16 ต.หนองไผ - เทศบาลเมืองชุมแพ  2 หจก.ขอนแกนศรัณย 966,818 บาท 619,000

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 3 หจก.หนองบัวทองกอสราง 619,000 บาท

4 หจก.เจ.วาย กอสราง (1992) 710,000 บาท

5 หจก.ช.ขอนแกนแคนแนล 772,000 บาท

6 หจก.ผาเกิ้งการกอสราง 780,000 บาท

7 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 800,000 บาท

8 รานคล่ึนลูกใหม 888,000 บาท

9 หจก.พรมธนวัฒน 917,700 บาท

10 หจก.โคราชพัฒนะ 960,000 บาท

54 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานหนองไฮ ม.6 500,000 480,000 สอบราคา 1 หจก.โคราชพัฒนะ 480,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการกอสราง ยังไมทําสัญญา

ต.นาเพียง อ.ชุมแพ - ต.กุดกวาง อ.หนองเรือ 2 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 470,000 บาท 380,000ต.นาเพียง อ.ชุมแพ - ต.กุดกวาง อ.หนองเรือ 2 หจก.เกศรินทรคาไมและวัสดุกอสราง 470,000 บาท 380,000

จ.ขอนแกน 3 หจก.วีรวัฒนคอนสตรัคช่ัน(2015 465,000 บาท

4 หจก.ผาเกิ้งการกอสราง 380,000 บาท



หนาท่ี 10
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

55 ซ้ือยางสําเร็จรูป PRE MIX 999,944 999,444 สอบราคา 1 หจก.วราแอสโซซิเอท 984,831.21 บาท หจก.วราแอสโซซิเอท เสนอราคาตํ่าสุด/ สัญญาซ้ือขาย

2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 999,944 บาท 984,831.21                       ตอรองราคา 16/2558

3 รานนฤพรวัสดุ 999,944 บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง 18-มี.ค.-58

ครบถวนตามประกาศ

56 ซ้ือรถยนตตรวจการสวนกลาง 1,600,000 1,554,000 สอบราคา 1 บจก.โตโยตาอมตะ 1,365,000 บาท บจก.โตโยตาอมตะ สัญญาซ้ือขาย

2 บจก.โตโยตาขอนแกน 1,548,000 บาท 1,365,000 19/2558

3 บจก.โตโยตาแกนนคร 1,375,000 บาท 27-มี.ค.-58

57 ซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแคป จํานวน 1 คัน 850,000 850,000 สอบราคา 1 บจก.โตโยตาอมตะ 837,800 บาท บจก.โตโยตาอมตะ สัญญาซ้ือขาย

837,800 18/2558

27-มี.ค.-58

58 ซ้ือชุดเวชภัณฑและยาสามัญประจําบาน 1,905,000 1,905,000 สอบราคา 1 รานทิเซงฟารมาซี 1,455,000 บาท รานทิเซงฟารมาซี สัญญาซ้ือขาย

จํานวน 15,000 ชุด 2 รานสองแสงพาณิชย 1,485,000 บาท 1,455,000 17/2558

27-มี.ค.-58

59 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานหนองเตาปูน 9,206,000 9,206,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 9,186,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ ยังไมทําสัญญา

 ม.4 ต.ในเมือง อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน - 2 หจก.สวรรคประทานพรขนสง 9,196,000 บาท 9,186,000

อุทยานแหงชาติภูเวียง 3 หจก.อภิษฎาคอนส 9,196,000 บาท

4 หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร 9,196,000 บาท

5 หจก.เทพทัศนเอสเซท 9,196,000 บาท

6 หจก.ศิรประภากอสราง 9,196,000 บาท

7 หจก.ขุนนนทการโยธา 9,196,000 บาท

8 หจก.เซงฮวดโพนทอง 9,196,000 บาท

9 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 9,196,000 บาท

10 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 9,196,000 บาท

11 หจก.พี.ที.ที. 9,196,000 บาท11 หจก.พี.ที.ที. 9,196,000 บาท

12 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 9,196,000 บาท

13 หจก.สิริภูมิการโยธา 9,196,000 บาท



หนาท่ี 11
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

14 หจก.ชินทรัพยวัฒนา 9,196,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/

15 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 9,196,000 บาท ตอรองราคา

16 หจก.ป.รุงเรืองคอนกรีต 9,196,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง

17 หจก.ศิริศักด์ิการโยธา 9,196,000 บาท ครบถวนตามประกาศ

18 บจก.นิลเพาเวอร 9,196,000 บาท

19 หจก.ขอนแกนธนสุวรรณไพศาล 9,196,000 บาท

20 หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน 9,196,000 บาท

21 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 9,196,000 บาท

22 หจก.จักรทวี คอนสตรัคช่ัน 9,196,000 บาท

23 บจก.สินทรัพยอนันต 9,196,000 บาท

24 หจก.อึ้งแซเฮง 9,196,000 บาท

25 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 9,196,000 บาท

26 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 9,196,000 บาท

27 บจก.มานะรุงเรืองทรัพย 9,196,000 บาท

28 หจก.จิรังกรณกอสราง 9,196,000 บาท

29 หจก.นรศักด์ิกอสราง 9,196,000 บาท

30 หจก.พัณกมล กอสราง 9,196,000 บาท

31 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 9,196,000 บาท

32 บจก.ต้ังศิริโกศล ยโสธร 9,196,000 บาท

33 บจก.รวมสินทวี 9,196,000 บาท

34 หจก.มะคาพัฒนาการ 9,196,000 บาท

35 หจก.อรรถวัฒน 9,196,000 บาท

60 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายทางหลวงชนบท 10,864,000 10,864,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 10,824,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ ยังไมทําสัญญา

ขก 4021 - บานทุงชมพู ม.1 ต.ทุมชมพู อ.ภูเวียง 2 หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร 10,844,000 บาท 10,824,000                       

จ.ขอนแกน 3 บจก.ต้ังศิริโกศล ยโสธร 10,844,000 บาท

4 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 10,844,000 บาท4 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 10,844,000 บาท

5 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 10,844,000 บาท

6 หจก.สิริภูมิการโยธา 10,844,000 บาท



หนาท่ี 12
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

7 หจก.พี.ที.ที. 10,844,000 บาท เสนอราคาตํ่าสุด/

8 หจก.ศิรประภากอสราง 10,844,000 บาท ตอรองราคา

9 หจก.ขุนนนทการโยธา 10,844,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง

10 หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน 10,844,000 บาท ครบถวนตามประกาศ

11 หจก.อภิษฎาคอนส 10,844,000 บาท

12 หจก.สวรรคประทานพรขนสง 10,844,000 บาท

13 หจก.เซงฮวดโพนทอง 10,844,000 บาท

14 หจก.ศิริศักด์ิการโยธา 10,844,000 บาท

15 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 10,844,000 บาท

16 หจก.อึ้งแซเฮง 10,844,000 บาท

17 บจก.นิลเพาเวอร 10,844,000 บาท

18 บจก.ชินทรัพยวัฒนา 10,844,000 บาท

19 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 10,844,000 บาท

20 บจก.สินทรัพยอนันต 10,844,000 บาท

21 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 10,844,000 บาท

22 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 10,844,000 บาท

23 บจก.อําพนวิศวกรรม 10,844,000 บาท

24 หจก.จักรทวี คอนสตรัคช่ัน 10,844,000 บาท

25 หจก.ป.รุงเรืองคอนกรีต 10,844,000 บาท

26 หจก.โคราชพัฒนะ 10,844,000 บาท

27 หจก.จิรังกรณกอสราง 10,844,000 บาท

28 บจก.มานะรุงเรืองทรัพย 10,844,000 บาท

29 หจก.พัณกมลกอสราง 10,844,000 บาท

30 หจก.ประกิตลักษณกอสราง 10,844,000 บาท

31 หจก.มะคาพัฒนาการ 10,844,000 บาท

32 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 10,844,000 บาท

33 หจก.นรศักด์ิกอสราง 10,844,000 บาท33 หจก.นรศักด์ิกอสราง 10,844,000 บาท

34 หจก.จักรวาลบุรีรัมย 10,844,000 บาท

35 บจก.รวมสินทวี 10,844,000 บาท



หนาท่ี 13
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

61 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองโน - 13,038,000 13,038,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพยสหกิจ 12,998,000 บาท หจก.ทวีทรัพยสหกิจ เสนอราคาตํ่าสุด/ ยังไมทําสัญญา

บานทุงใหญ อบจ.ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 2 หจก.ศิรประภากอสราง 13,018,000 บาท 12,998,000                       ตอรองราคา

3 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 13,018,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง

4 หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน 13,018,000 บาท ครบถวนตามประกาศ

5 หจก.อุดรพรทิพยกอสราง(1992) 13,018,000 บาท

6 หจก.ชนะวงศวิสุทธ์ิกอสราง 13,018,000 บาท

7 หจก.เซงฮวดโพนทอง 13,018,000 บาท

8 บจก.ต้ังศิริโกศล ยโสธร 13,018,000 บาท

9 หจก.บัวขาวเฟอรนิเจอร 13,018,000 บาท

10 หจก.อภิษฎาคอนส 13,018,000 บาท

11 หจก.ศิริภูมิการโยธา 13,018,000 บาท

12 หจก.พี.ที.ที. 13,018,000 บาท

13 บจก.สินทรัพยอนันต 13,018,000 บาท

14 หจก.ขุนนนทการโยธา 13,018,000 บาท

15 หจก.สวรรคประทานพรขนสง 13,018,000 บาท

16 หจก.ป.รุงเรืองคอนกรีต 13,018,000 บาท

17 หจก.ศิริศักด์ิการโยธา 13,018,000 บาท

18 หจก.อึ้งแซเฮง 13,018,000 บาท

19 บจก.นิลเพาเวอร 13,018,000 บาท

20 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 13,018,000 บาท

21 บจก.ชินทรัพยวัฒนา 13,018,000 บาท

22 หจก.สุขสมบัติขอนแกน 13,018,000 บาท

23 บจก.อําพนวิศวกรรม 13,018,000 บาท

24 บจก.มานะรุงเรืองทรัพย 13,018,000 บาท

25 หจก.มะคาพัฒนาการ 13,018,000 บาท



หนาท่ี 14
ลําดับ วงเงิน ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ี /

ท่ี งบประมาณ และราคา (บาท) โดยสรุป วันท่ีสัญญา
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา/ราคาท่ีเสนองานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

26 หจก.ประกิตลักษณกอสราง บาท เสนอราคาตํ่าสุด/

27 หจก.จิรังกรณกอสราง บาท ตอรองราคา

28 หจก.ก.พิมานชัย บาท และมีคุณสมบัติถูกตอง

29 หจก.พัณกมลกอสรางง บาท ครบถวนตามประกาศ

30 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) บาท

ลงชื่อ                                ผูจัดทํา
      ( นางสาวสสีุดา     เพียชิน )

  ผูชวยนักวิชาการพัสดุ


