
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป
1 โครการจ้างเหมาอาจารย์ผู้บรรยายพร้อมเอกสาร 1,175,000 1,175,000 สอบราคา 1 บจก.ดีพร้อมวิทยา 1,170,000 บาท บจก.ดีพร้อมวิทยา เสนอราคาต่ําสุด/

ประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนา 2 หจก.เอลิสท์ขอนแก่น 1,173,000 บาท 1,170,000.00                    ต่อรองราคา
ยกระดับคุณภาพนักเรียน ของสถานศึกษา 3 หจก.มหาสมุทร ชีวิตดี๊ดี 1,173,750 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ในเขตอําเภอชุมแพ ประจําปีการศึกษา 2558 ครบถ้วนตามประกาศ
ของ อบจ.ขอนแก่น

2 โครงการเจาะบ่อบาดาลในเขตอําเภอน้ําพอง 711,000 675,000 สอบราคา 1 หจก.เอ อาร์ เอ เทคโนโลยี 672,600 บาท หจก.เอ อาร์ เอ เทคโนโลยี
จังหวัดขอนแก่น จํานวน 8 บ่อ 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมน 674,500 บาท 372,600.00                      

3 ร้านพยุงสําราญ 675,000 บาท

3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,999,000 2,137,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,130,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
สายบ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด - 2 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,132,000 บาท 2,130,000.00                    
บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ 3 หจก.อภิษฎาคอนส์ 2,133,000 บาท
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,133,000 บาท

5 หจก.อึ้งแซเฮง 2,133,000 บาท
6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อ 2,133,000 บาท
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 2,133,000 บาท
8 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,133,000 บาท
9 หจก.คิงส์วินท๊อป 2,133,000 บาท
10 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,133,000 บาท
11 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 2,133,000 บาท
12 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 2,133,000 บาท
13 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,133,000 บาท
14 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,133,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

15 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 2,133,000 บาท
16 หจก.สิริภูมิการโยธา 2,133,000 บาท
17 บจก.นิลเพาเวอร์ 2,133,000 บาท
18 หจก.ทวีสิน (1985) 2,133,000 บาท
19 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 2,133,000 บาท
20 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,133,000 บาท
21 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,133,000 บาท
22 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 2,133,000 บาท
23 หจก.ธรรมทาง 2,133,000 บาท
24 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 2,133,000 บาท
25 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 2,133,000 บาท
26 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,133,000 บาท
27 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 2,133,000 บาท
28 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 2,133,000 บาท
29 หจก.พี.ที.ที. 2,133,000 บาท
30 หจก.โคราชพัฒนะ 2,133,000 บาท
31 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 2,133,000 บาท
32 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 2,133,000 บาท
33 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,133,000 บาท
34 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 2,133,000 บาท
35 หจก.อรรถวัฒน์ 2,133,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล 2,898,000 3,056,000 e-auction 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,250,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. เสนอราคาต่ําสุด/
ผิวเรียบ สาย ขก.4031 แยกทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 2,261,000 บาท 2,250,000.00                    ต่อรองราคา
หมายเลข 2152 (กม.ที่ 15.500) - 3 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,270,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
บ้านตอกเกี้ย ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง 4 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 2,500,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
จังหวัดขอนแก่น 5 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,536,480 บาท

6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 2,750,000 บาท
7 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,750,400 บาท
8 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,770,000 บาท
9 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,800,000 บาท
10 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 2,840,000 บาท
11 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,900,000 บาท
12 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 2,905,000 บาท
13 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 2,964,000 บาท
14 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,964,320 บาท
15 บจก.นิลเพาเวอร์ 2,966,000 บาท
16 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 2,996,000 บาท
17 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,000,000 บาท
18 หจก.อภิษฎาคอนส์ 3,000,000 บาท
19 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,000,000 บาท
20 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 3,000,000 บาท
21 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 3,020,000 บาท
22 หจก.ทวีสิน(1985) 3,050,000 บาท
23 หจก.ธรรมทาง 3,050,000 บาท
24 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อ 3,050,000 บาท
25 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,050,000 บาท
26 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 3,050,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.คิงส์วินท๊อป 3,050,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,050,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.อึ้งแซเฮง 3,050,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.พี.ที.ที. 3,050,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,050,000 บาท
32 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,050,000 บาท
33 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,050,000 บาท
34 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,050,000 บาท
35 หจก.โคราชพัฒนะ 3,050,000 บาท
36 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,050,000 บาท
37 หจก.อรรถวัฒน์ 3,050,000 บาท

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 6,190,000 6,294,000 e-auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 6,178,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 1 ตําบลม่วงหวาน - 2 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 6,274,000 บาท 6,178,000.00                    
ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง - ตําบลโคกสูง 3 หจก.ทวีสิน (1985) 6,284,000 บาท
อําเภออุบลรัตน์ จงัหวัดขอนแก่น 4 หจก.สิริภูมิการโยธา 6,284,000 บาท

5 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 6,284,000 บาท
6 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 6,284,000 บาท
7 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 6,284,000 บาท
8 หจก.ทรัพย์สถาพรก่อสร้างชัยภู 6,284,000 บาท
9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 6,284,000 บาท
10 หจก.อภิษฎาคอนส์ 6,284,000 บาท
11 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 6,284,000 บาท
12 หจก.108 ซีวิล 6,284,000 บาท
13 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 6,284,000 บาท
14 หจก.คิงส์วินท๊อป 6,284,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

15 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 6,284,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
16 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 6,284,000 บาท ต่อรองราคา
17 หจก.พี.ที.ที. 6,284,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
18 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อ 6,284,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
19 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 6,284,000 บาท
20 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 6,284,000 บาท
21 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 6,284,000 บาท
22 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 6,284,000 บาท
23 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 6,284,000 บาท
24 หจก.อึ้งแซเฮง 6,284,000 บาท
25 หจก.มะค่าพัฒนาการ 6,284,000 บาท
26 หจก.เอสทีการช่างชัยภูม 6,284,000 บาท
27 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 6,284,000 บาท
28 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 6,284,000 บาท
29 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 6,284,000 บาท
30 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 6,284,000 บาท
31 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 6,284,000 บาท
32 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 6,284,000 บาท
33 บจก.รวมสินทวี 6,284,000 บาท
34 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 6,284,000 บาท
35 หจก.อรรถวัฒน์ 6,284,000 บาท
36 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 6,284,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 6,299,000 6,489,000 e-auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 6,288,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/
สายบ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านโนน 2 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 6,479,000 บาท 6,288,000.00                    ต่อรองราคา
อําเภอซําสูง - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 3 หจก.มะค่าพัฒนาการ 6,479,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตําบลบ้านขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 6,479,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 6,479,000 บาท
6 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 6,479,000 บาท
7 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 6,479,000 บาท
8 หจก.อึ้งแซเฮง 6,479,000 บาท
9 หจก.อรรถวัฒน์ 6,479,000 บาท
10 บจก.รวมสินทวี 6,479,000 บาท
11 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 6,479,000 บาท
12 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 6,479,000 บาท
13 หจก.อภิษฎาคอนส์ 6,479,000 บาท
14 หจก.ทรัพย์สถาพรก่อสร้างชัยภู 6,479,000 บาท
15 หจก.สิริภูมิการโยธา 6,479,000 บาท
16 หจก.เอส.ทีการช่างชัยภูมิ 6,479,000 บาท
17 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 6,479,000 บาท
18 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 6,479,000 บาท
19 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อ 6,479,000 บาท
20 หจก.ทวีสิน(1985) 6,479,000 บาท
21 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 6,479,000 บาท
22 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 6,479,000 บาท
23 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 6,479,000 บาท
24 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 6,469,000 บาท
25 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 6,479,000 บาท
26 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 6,479,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 6,479,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 6,479,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 6,479,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 6,479,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.พี.ที.ที. 6,479,000 บาท
32 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 6,479,000 บาท
33 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 6,479,000 บาท
34 หจก.108 ซีวิล 6,479,000 บาท
35 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 6,479,000 บาท
36 หจก.กฤติพงศ์การโยธา 6,479,000 บาท
37 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 6,479,000 บาท

7 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,527,000 e-auction 1 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,468,900 บาท หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์
เคพซีล สาย ขก 2126 บ้านลาดนาเพียง - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,550,000 บาท 2,468,900.00                    
บ้านหนองเซียงซุย 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,595,000 บาท

4 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 2,609,000 บาท
5 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,620,000 บาท
6 บจก.นิลเพาเวอร์ 2,625,000 บาท
7 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,168,000 บาท
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 3,170,000 บาท
9 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 3,174,300 บาท
10 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,200,000 บาท
11 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,300,000 บาท
12 หจก.อภิษฎาคอนส์ 3,300,000 บาท
13 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 3,300,000 บาท
14 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,350,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

15 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,460,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
16 หจก.ธรรมทาง 3,500,000 บาท ต่อรองราคา
17 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,500,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
18 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,500,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
19 หจก.ณรงค์ รสชก. 3,500,000 บาท
20 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,500,000 บาท
21 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 3,513,000 บาท
22 หจก.วิบูลณ์ภัณฑ์ก่อสร้าง 3,520,000 บาท
23 หจก.ทวีสิน (1985) 3,520,000 บาท
24 หจก.อิทธิพลเวอร์ค 3,520,000 บาท
25 หจก.ทรัพย์สถาพรก่อสร้างชัยภู 3,520,000 บาท
26 หจก.ลิ้มชัยเจริญ 3,520,000 บาท
27 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 3,520,000 บาท
28 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,520,000 บาท
29 หจก.พี.ที.ที. 3,520,000 บาท
30 หจก.คิงส์วินท๊อป 3,520,000 บาท
31 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,520,000 บาท
32 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,520,000 บาท
33 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อ 3,520,000 บาท
34 หจก.อึ้งแซเฮง 3,520,000 บาท
35 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 3,520,000 บาท
36 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,520,000 บาท
37 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 3,520,000 บาท
38 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,520,000 บาท
39 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,520,000 บาท
40 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 3,520,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

41 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,520,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
42 หจก.โคราชพัฒนะ 3,520,000 บาท ต่อรองราคา
43 หจก.อรรถวัฒน์ 3,520,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 4,733,400 4,855,000 e-auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,370,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา

เคพซีล สาย ขก 2101 แยกทางหลวง 2 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,398,500 บาท 3,370,000.00                    
หมายเลข 2 - บ้านวังชัย อบจ.ขอนแก่น 3 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,540,000 บาท
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,575,000 บาท

5 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 3,592,000 บาท
6 บจก.นิลเพาเวอร์ 3,595,000 บาท
7 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 3,900,000 บาท
8 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุกอ่ 3,940,000 บาท
9 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,970,000 บาท
10 หจก.อึ้งแซเฮง 4,300,000 บาท
11 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 4,360,000 บาท
12 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 4,369,500 บาท
13 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 4,400,000 บาท
14 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 4,500,000 บาท
15 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 4,500,000 บาท
16 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 4,500,000 บาท
17 หจก.อภิษฎาคอนส์ 4,555,000 บาท
18 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 4,700,000 บาท
19 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 4,760,000 บาท
20 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 4,800,000 บาท
21 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 4,800,000 บาท
22 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 4,837,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

23 บจก.อําพนวิศวกรรม 4,840,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
24 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 4,840,000 บาท ต่อรองราคา
25 หจก.ทวีสิน(1985) 4,846,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
26 หจก.ทรัพย์สถาพรก่อสร้างชัยภู 4,846,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
27 หจก.คิงส์วินท๊อป 4,846,000 บาท
28 หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง 4,846,000 บาท
29 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 4,846,000 บาท
30 หจก.มะค่าพัฒนาการ 4,846,000 บาท
31 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 4,846,000 บาท
32 หจก.สิริภูมิการโยธา 4,846,000 บาท
33 หจก.อิทธิพลเวร์ค 4,846,000 บาท
34 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 4,846,000 บาท
35 หจก.ธรรมทาง 4,846,000 บาท
36 หจก.บัวขาวเฟร์นิเจอร์ 4,846,000 บาท
37 หจก.พี.ที.ที. 4,846,000 บาท
38 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 4,846,000 บาท
39 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 4,846,000 บาท
40 หจก.จักรทวีคอนสรัคชั่น 4,846,000 บาท
41 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 4,846,000 บาท
42 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 4,846,000 บาท
43 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,846,000 บาท
44 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 4,846,000 บาท
45 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 4,846,000 บาท
46 หจก.อรรถวัฒน์ 4,846,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 4,733,400 4,942,000 e-auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,055,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/
เคพซีล สาย ขก 2110 บ้านหนองห้วยทราย - 2 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,580,000 บาท 3,055,000.00                    ต่อรองราคา
บ้านท่านางแนว อบจ.ขอนแก่น 3 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ 3,645,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
อําเภอเวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 3,657,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 3,688,000 บาท
6 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,788,000 บาท
7 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 4,000,000 บาท
8 บจก.นิลเพาเวอร์ 4,298,000 บาท
9 หจก.อึ้งแซเฮง 4,300,000 บาท
10 หจก.อภิษฎา คอนส์ 4,440,000 บาท
11 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 4,445,000 บาท
12 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 4,447,800 บาท
13 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 4,500,000 บาท
14 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 4,500,000 บาท
15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 4,600,000 บาท
16 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 4,793,000 บาท
17 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 4,860,000 บาท
18 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 4,900,000 บาท
19 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 4,900,000 บาท
20 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 4,924,000 บาท
21 บจก.อําพนวิศวกรรม 4,930,000 บาท
22 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 4,930,000 บาท
23 หจก.ลิ้มชัยเจริญ 4,930,000 บาท
24 หจก.ทรัพย์สถาพรก่อสร้างชัยภู 4,933,000 บาท
25 หจก.ทวีสิน (1985) 4,933,000 บาท
26 หจก.วิบูลณ์ภัณฑ์ก่อสร้าง 4,933,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) (19 4,933,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.มะค่าพัฒนาการ 4,933,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อ 4,933,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 4,933,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.อิทธิพลเวอร์ค 4,933,000 บาท
32 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 4,933,000 บาท
33 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 4,933,000 บาท
34 หจก.พี.ที.ที. 4,933,000 บาท
35 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 4,933,000 บาท
36 หจก.สิริภูมิการโยธา 4,933,000 บาท
37 หจก.คิงส์วินท๊อป 4,933,000 บาท
38 หจก.ชินทรัพย์วัฒนา 4,933,000 บาท
39 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 4,933,000 บาท
40 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 4,933,000 บาท
41 หจก.ธรรมทาง 4,933,000 บาท
42 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,933,000 บาท
43 หจก.มพัณกมลก่อสร้าง 4,933,000 บาท
44 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 4,933,000 บาท
45 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 4,933,000 บาท
46 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 4,933,000 บาท
47 หจก.อรรถวัฒน์ 4,933,000 บาท
48 หจก.โคราชพัฒนะ 4,933,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

10 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 9,466,800 9,508,700 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ 6,460,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/
เคพซีล สาย ขก 3004 บ้านหนองบัวน้อย - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 6,550,000 บาท 6,460,000.00                    ต่อรองราคา
บ้านกระนวน อําเภอเมือง ตําบลหนองตูม, 3 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 6,840,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
อําเภอซําสูง ตําบลกระนวน จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุกอ่ 6,940,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 7,600,000 บาท
6 หจก.อึ้งแซเฮง 7,780,000 บาท
7 บจก.นิลเพาเวอร์ 8,300,000 บาท
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 8,550,000 บาท
9 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 8,557,830 บาท
10 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 8,577,830 บาท
11 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 8,600,000 บาท
12 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 8,800,000 บาท
13 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 8,840,000 บาท
14 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 9,000,000 บาท
15 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 9,300,000 บาท
16 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 9,300,000 บาท
17 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 9,390,000 บาท
18 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 9,400,000 บาท
19 หจก.อภิษฎาคอนส์ 9,400,000 บาท
20 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 9,400,000 บาท
21 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 9,400,000 บาท
22 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 9,490,000 บาท
23 หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง 9,498,000 บาท
24 หจก.ทวีสิน(1985) 9,498,700 บาท
25 หจก.สริิภูมิการโยธา 9,498,700 บาท
26 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 9,498,700 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 9,498,700 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 9,498,700 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.พี.ที.ที 9,498,700 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.มะค่าพัฒนาการ 9,498,700 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 9,498,700 บาท
32 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 9,498,700 บาท
33 หจก.คิงส์วินท๊อป 9,498,700 บาท
34 บจก.รวมสินทวี 9,498,700 บาท
35 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 9,498,700 บาท
36 หจก.โคราชพัฒนะ 9,498,700 บาท
37 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 9,498,700 บาท
38 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 9,498,700 บาท
39 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 9,498,700 บาท
40 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 9,498,700 บาท
41 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 9,498,700 บาท
42 หจก.อรรถวัฒน์ 9,498,700 บาท

11 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,501,000 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ 2,380,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่
เคพซีล สาย ขก 4107 บ้านโนนงาม - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,500,000 บาท 2,380,000.00                    
โสกนาดี อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 2,765,000 บาท

4 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 2,900,000 บาท
5 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,000,000 บาท
6 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 3,000,000 บาท
7 บจก.นิลเพาเวอร์ 3,100,000 บาท
8 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,130,000 บาท
9 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,200,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

10 บจก.ชินทรัพย์วัฒนา 3,200,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
11 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 3,350,000 บาท ต่อรองราคา
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,400,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
13 หจก.อภิษฎาคอนส์ 3,400,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
14 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,450,000 บาท
15 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,450,000 บาท
16 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 3,470,000 บาท
17 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 3,490,000 บาท
18 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,490,000 บาท
19 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 3,490,000 บาท
20 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,491,000 บาท
21 หจก.พี.ที.ที 3,494,000 บาท
22 หจก.ทวีสิน(1985) 3,494,000 บาท
23 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,494,000 บาท
24 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,494,000 บาท
25 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 3,494,000 บาท
26 หจก.คิงส์วินท๊อป 3,494,000 บาท
27 หจก.มะค่าพัฒนาการ 3,494,000 บาท
28 หจก.อึ้งแซเฮง 3,494,000 บาท
29 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,494,000 บาท
30 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,494,000 บาท
31 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 3,494,000 บาท
32 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 3,494,000 บาท
33 หจก.ธรรมทาง 3,494,000 บาท
34 หจก.เกสรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 3,494,000 บาท
35 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,494,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

36 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,494,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
37 หจก.โคราชพัฒนะ 3,494,000 บาท ต่อรองราคา
38 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,494,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
39 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 3,494,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
40 หจก.อรรถวัฒน์ 3,494,000 บาท

12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 4,733,400 4,981,000 e-auction 1 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,280,000 บาท บจก.อําพนวิศวกรรม
เคพซีล สาย ขก 3051 บ้านเปือยน้อย - 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,330,000 บาท 3,280,000.00                    
บ้านหนองบัวรอง อบจ.ขอนแก่น 3 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 3,368,000 บาท
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,450,000 บาท

5 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,460,000 บาท
6 หจก.อุดนอนวัชก่อสร้าง 3,685,000 บาท
7 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,735,000 บาท
8 บจก.ชินทรพย์วัฒนา 3,800,000 บาท
9 หจก.ที.วี.พีร.การโยธา 4,000,000 บาท
10 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 4,170,000 บาท
11 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 4,233,850 บาท
12 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 4,300,000 บาท
13 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 4,500,000 บาท
14 บจก.นิลเพาเวอร์ 4,600,000 บาท
15 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 4,700,000 บาท
16 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 4,780,000 บาท
17 หจก.อภิษฎาคอนส์ 4,880,000 บาท
18 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 4,890,000 บาท
19 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 4,900,000 บาท
20 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 4,950,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

21 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 4,970,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
22 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 4,970,000 บาท ต่อรองราคา
23 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 4,792,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
24 หจก.ทวีสิน (1985) 4,972,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
25 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 4,972,000 บาท
26 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 4,972,000 บาท
27 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 4,972,000 บาท
28 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,972,000 บาท
29 หจก.พี.ที.ที. 4,972,000 บาท
30 หจก.วิบูลณ์ภัณฑ์ก่อสร้าง 4,972,000 บาท
31 หจก.อึ้งแซเฮง 4,972,000 บาท
32 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 4,972,000 บาท
33 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 4,972,000 บาท
34 หจก.ธรรมทาง 4,972,000 บาท
35 หจก.คิงส์วินท๊อป 4,972,000 บาท
36 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 4,972,000 บาท
37 บจก.รวมสินทวี 4,972,000 บาท
38 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 4,972,000 บาท
39 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 4,972,000 บาท
40 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,972,000 บาท
41 หจก.โคราชพัฒนะ 4,972,000 บาท
42 หจก.สิริภูมิการโยธา 4,972,000 บาท
43 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 4,972,000 บาท
44 หจก.อรรถวัฒน์ 4,972,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

13 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,476,000 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,340,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/
เคพซีล สาย ขก 3199 บ้านคอกคี - กุดทิง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,500,000 บาท 2,340,000.00                    ต่อรองราคา
อบจ.ขอนแก่น อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.นิลเพาเวอร์ 2,590,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 2,800,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 บจก.ชินทรพย์วัฒนา 2,800,000 บาท
6 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,000,000 บาท
7 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,000,000 บาท
8 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 3,123,000 บาท
9 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,150,000 บาท
10 บจก.ขุนพลพัฒนาการ 3,230,000 บาท
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,300,000 บาท
12 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 3,300,000 บาท
13 หจก.อภิษฎาคอนส์ 3,370,000 บาท
14 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,400,000 บาท
15 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,400,000 บาท
16 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 3,430,000 บาท
17 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,450,000 บาท
18 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,450,000 บาท
19 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,460,000 บาท
20 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 3,470,000 บาท
21 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 3,470,000 บาท
22 หจก.ทวีสิน (1985) 3,470,000 บาท
23 หจก.อุดนอนวัชก่อสร้าง 3,470,000 บาท
24 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,470,000 บาท
25 หจก.คิงส์วินท๊อป 3,470,000 บาท
26 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง (199 3,470,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 3,470,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.อึ้งแซเฮง 3,470,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.ทรัพย์สถาพรก่อสร้างชัยภู 3,470,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,470,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 3,470,000 บาท
32 หจก.พี.ที.ที 3,470,000 บาท
33 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 3,470,000 บาท
34 หจก.ธรรมทาง 3,470,000 บาท
35 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 3,470,000 บาท
36 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,470,000 บาท
37 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,470,000 บาท
38 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,470,000 บาท
39 หจก.โคราชพัฒนะ 3,470,000 บาท
40 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,470,000 บาท
41 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,470,000 บาท
42 หจก.อรรถวัฒน์ 3,470,000 บาท

14 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,483,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,290,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
เคพซีล สาย ขก 3212 บ้านโคกสหกรณ์ - 2 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 2,577,000 บาท 2,290,000.00                    
บ้านทุ่งชมพู กว้าง 6 เมตร ยาว 1,567 เมตร 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,680,000 บาท
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร อบจ.ขอนแก่น 4 หจก.ศิริโกมลก่อสร้าง 2,757,000 บาท
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 5 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(199 2,786,000 บาท

6 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,960,550 บาท
7 หจก.ชินทรัพย์วัฒนา 3,000,000 บาท
8 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,100,000 บาท
9 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 3,130,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

10 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 3,134,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
11 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,200,000 บาท ต่อรองราคา
12 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,400,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,400,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
14 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,400,000 บาท
15 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,423,000 บาท
16 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,450,000 บาท
17 หจก.ทวีสิน(1985) 3,477,000 บาท
18 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,477,000 บาท
19 หจก.บัวขาวเฟอร์นอเจอร์ 3,477,000 บาท
20 หจก.คิงส์วินท๊อป 3,477,000 บาท
21 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 3,477,000 บาท
22 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,477,000 บาท
23 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,477,000 บาท
24 หจก.อึ้งแซเฮง 3,477,000 บาท
25 หจก.พี.ที.ที. 3,477,000 บาท
26 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 3,477,000 บาท
27 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,477,000 บาท
28 หจก.ธรรมทาง 3,477,000 บาท
29 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,477,000 บาท
30 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,477,000 บาท
31 หจก.โคราชพัฒนะ 3,477,000 บาท
32 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,477,000 บาท
33 หจก.อรรถวัฒน์ 3,477,000 บาท
34 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 3,477,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

15 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,506,000 e-auction 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,278,900 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด/
เคพซิล สาย ขก 2037 บ้านแฮด - บ้านโคกก่อง 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,340,000 บาท 2,278,900.00                    ต่อรองราคา
อบจ.ขอนแก่น - อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,380,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,900,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,980,100 บาท
6 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,155,000 บาท
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 3,155,000 บาท
8 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 3,200,000 บาท
9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,300,000 บาท
10 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 3,300,000 บาท
11 หจก.อภิษฎาคอนส์ 3,400,000 บาท
12 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 3,450,000 บาท
13 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,450,000 บาท
14 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,480,000 บาท
15 หจก.อึ้งแซเฮง 3,480,000 บาท
16 หจก.ณรงค์ รสชก. 3,490,000 บาท
17 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 3,496,000 บาท
18 หจก.ทวีสิน(1985) 3,199,000 บาท
19 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 3,499,000 บาท
20 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ละวัสดุก่อสร้ 3,499,000 บาท
21 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 3,499,000 บาท
22 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,499,000 บาท
23 หจก.พี.ที.ที. 3,499,000 บาท
24 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,499,000 บาท
25 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,499,000 บาท
26 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 3,499,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.ธรรมทาง 3,499,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,499,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,499,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.โคราชพัฒนะ 3,499,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,499,000 บาท
32 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 3,499,000 บาท
33 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,499,000 บาท
34 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,499,000 บาท
35 หจก.อรรถวัฒน์ 3,499,000 บาท
36 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 3,499,000 บาท

16 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,529,000 e-auction 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,293,850 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา
เคพซีล สาย ขก 2089 บ้านโซ่ง - 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,330,000 บาท 2,293,850.00                    
บ้านหนองยายเกลี้ยง อําเภอชนบท 3 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ 2,355,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,390,000 บาท

5 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,492,000 บาท
6 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,999,650 บาท
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 3,175,000 บาท
8 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,176,000 บาท
9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,200,000 บาท
10 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 3,300,000 บาท
11 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 3,300,000 บาท
12 หจก.อภิษฎาคอนส์ 3,400,000 บาท
13 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,480,000 บาท
14 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 3,500,000 บาท
15 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,500,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

16 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 3,500,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
17 หจก.อึ้งแซเฮง 3,510,000 บาท ต่อรองราคา
18 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,520,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
19 หจก.ทวีสิน(1985) 3,522,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
20 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 3,522,000 บาท
21 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 3,522,000 บาท
22 หจก.คิงส์วินท๊อป 3,522,000 บาท
23 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้แล้วัสดุก่อสร้ 3,522,000 บาท
24 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,522,000 บาท
25 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 3,522,000 บาท
26 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,522,000 บาท
27 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,522,000 บาท
28 หจก.พี.ที.ที. 3,522,000 บาท
29 หจก.ธรรมทาง 3,522,000 บาท
30 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,522,000 บาท
31 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,522,000 บาท
32 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 3,522,000 บาท
33 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 3,522,000 บาท
34 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,522,000 บาท
35 หจก.โคราชพัฒนะ 3,522,000 บาท
36 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,522,000 บาท
37 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,522,000 บาท
38 หจก.อรรถวัฒน์ 3,522,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

17 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,464,000 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,251,600 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/
เคพซีล สาย ขก 3094 บ้านหนองผือ - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,251,600 บาท 2,251,600.00                    ต่อรองราคา
บ้านหัวช้าง อบจ.ขอนแก่น 3 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 2,388,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

4 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,528,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
5 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,760,000 บาท
6 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,770,000 บาท
7 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,944,400 บาท
8 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 3,110,000 บาท
9 หจก.อภิษฎาคอนส์ 3,200,000 บาท
10 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 3,290,000 บาท
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,300,000 บาท
12 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,360,000 บาท
13 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,410,000 บาท
14 หจก.ณรงค์ รสชก. 3,444,000 บาท
15 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 3,450,000 บาท
16 หจก.จริังกรณ์ก่อสร้าง 3,450,000 บาท
17 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,450,000 บาท
18 หจก.ชนะวงศ์วิสุทิ์ก่อสร้าง 3,450,000 บาท
19 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,450,000 บาท
20 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,458,000 บาท
21 หจก.ทวีสิน(1985) 3,458,000 บาท
22 หจก.คิงส์วินท๊อป 3,458,000 บาท
23 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 3,458,000 บาท
24 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 3,458,000 บาท
25 หจกซบ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,458,000 บาท
26 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,458,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.เออาร์กลการ 3,458,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.อึ้งแซเฮง 3,458,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,458,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.พี.ที.ที 3,458,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,458,000 บาท
32 หจก.ธรรมทาง 3,458,000 บาท
33 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 3,458,000 บาท
34 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 3,458,000 บาท
35 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 3,458,000 บาท
36 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,458,000 บาท
37 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,458,000 บาท
38 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,458,000 บาท
39 หจก.อรรถวัฒน์ 3,458,000 บาท

18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,410,000 e-auction 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,179,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก.
เคพซีล สาย ขก 4043 บ้านลาน - 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,215,000 บาท 2,179,000.00                    
บ้านหินลาดนาโน อบจ.ขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,284,700 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 2,388,000 บาท

5 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,489,000 บาท
6 หจก.ขอนแกน่ตั้งยิ่งเจริญ 2,720,000 บาท
7 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,740,000 บาท
8 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,898,500 บาท
9 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 3,069,000 บาท
10 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 3,110,000 บาท
11 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 3,239,000 บาท
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,300,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

13 หจก.ทวีสิน(1985) 3,300,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
14 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 3,300,000 บาท ต่อรองราคา
15 หจก.อภิษฎาคอนส์ 3,300,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
16 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,350,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
17 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,360,000 บาท
18 หจก.ชนะวงศ์วิสุทิ์ก่อสร้าง 3,370,000 บาท
19 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,392,000 บาท
20 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,400,000 บาท
21 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 3,400,000 บาท
22 บจก.อําพนวิศวกรรม 3,400,000 บาท
23 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,404,000 บาท
24 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,404,000 บาท
25 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 3,404,000 บาท
26 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,404,000 บาท
27 หจก.เออาร์กลการ 3,404,000 บาท
28 หจก.อึ้งแซเฮง 3,404,000 บาท
29 หจก.พี.ที.ที. 3,404,000 บาท
30 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 3,404,000 บาท
31 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,404,000 บาท
32 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,404,000 บาท
33 หจก.ธรรมทาง 3,404,000 บาท
34 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 3,404,000 บาท
35 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 3,404,000 บาท
36 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,404,000 บาท
37 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 3,404,000 บาท
38 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,404,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

39 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,404,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
40 หจก.อรรถวัฒน์ 3,404,000 บาท ต่อรองราคา

และมีคุณสมบัติถูกต้อง
19 โครงการปรับปรุงซ่อมแวมถนนลาดยาง 9,177,000 9,377,000 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 6,000,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ ครบถ้วนตามประกาศ

แบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ขก 4213 2 หจก.โคราชพัฒนะ 9,367,000 บาท 6,000,000.00                    
โครงการพระราชดําริภูตากา 3 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 9,367,000 บาท
ตําบลเมืองเก่าพัมนา อําเภอเวียงเก่า 4 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 9,367,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 5 หจก.ชนะวงศ์วิสุทิ์ก่อสร้าง 9,350,000 บาท

6 หจก.อึ้งแซเฮง 7,280,000 บาท
7 หจก.อรรถวัฒน์ 9,367,000 บาท
8 หจก.รวมสินทวี 9,367,000 บาท
9 หจก.ไทยเจริญสรีสะเกษ 6,376,300 บาท
10 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 9,367,000 บาท
11 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 8,400,000 บาท
12 หจก.อภิษฎาคอนส์ 9,100,000 บาท
13 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 9,367,000 บาท
14 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 9,367,000 บาท
15 หจก.สิริภูมิการโยธา 9,367,000 บาท
16 หจก.เออาร์กลการ 9,367,000 บาท
17 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 9,367,000 บาท
18 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 9,367,000 บาท
19 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 6,480,000 บาท
20 หจก.ทวีสิน(1985) 9,367,000 บาท
21 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 7,970,450 บาท
22 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 9,367,000 บาท
23 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 9,000,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

24 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 9,367,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
25 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 9,367,000 บาท ต่อรองราคา
26 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 8,060,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
27 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(199 6,900,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
28 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 8,430,000 บาท
29 หจก.คิงส์วินท๊อป 9,367,000 บาท
30 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 9,367,000 บาท
31 หจก.พี.ที.ที 9,367,000 บาท
32 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 9,367,000 บาท
33 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 9,367,000 บาท
34 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 9,367,000 บาท
35 หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง 9,367,000 บาท
36 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 9,367,000 บาท
37 หจก.อิทธพลเวร์ค 9,367,000 บาท
38 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 9,220,000 บาท
39 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 9,100,000 บาท
40 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 9,300,000 บาท
41 หจก.มานะรุ่งเรืองกิจ 7,876,680 บาท

 
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,136,000 1,898,000 e-auction 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1,500,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยม่วง - 2 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 1,688,000 บาท 1,500,000.00                    
ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 1,710,000 บาท

4 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,803,100 บาท
5 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,850,000 บาท
6 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 1,878,000 บาท
7 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 1,890,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

8 หจก.ทวีสิน(1985) 1,895,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
9 หจก.คิงส์วินท๊อป 1,895,000 บาท ต่อรองราคา
10 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 1,895,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
11 หจก.สิริภูมิการโยธา 1,895,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
12 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 1,895,000 บาท
13 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,895,000 บาท
14 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 1,895,000 บาท
15 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 1,895,000 บาท
16 หจก.พี.ที.ที 1,895,000 บาท
17 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 1,895,000 บาท
18 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 1,895,000 บาท
19 หจก.ไทยเมืองขอนก่อสร้าง 1,895,000 บาท
20 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 1,895,000 บาท
21 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 1,895,000 บาท
22 หจก.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ 1,895,000 บาท
23 หจก.ธรรมทาง 1,895,000 บาท
24 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 1,895,000 บาท
25 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 1,895,000 บาท
26 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 1,895,000 บาท
27 หจก.อรรถวัฒน์ 1,895,000 บาท
28 หจก.ไทยเจิญศรีสะเกษ 1,895,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 2,149,000 2,066,300 e-auction 1 หจก.ส.พัฒนวิสวการโยธา 1,800,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิสวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/
สายเขตเทศบาลเมืองชุมแพ บ้านหนองไผ่ใต้ 2 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,826,650 บาท 1,800,000.00                    ต่อรองราคา
หมู่ที่ 5, บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ .3 ตําบลหนองไผ่ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 1,938,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 4 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,999,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 5 หจก.อภิษฎาคอนส์ 2,000,000 บาท

6 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,000,000 บาท
7 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,100,000 บาท
8 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 2,100,000 บาท
9 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 2,120,000 บาท
10 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 2,137,000 บาท
11 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 2,140,000 บาท
12 หจก.ทวีสิน(1985) 2,145,000 บาท
13 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 2,145,000 บาท
14 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 2,145,000 บาท
15 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 2,145,000 บาท
16 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 2,145,000 บาท
17 หจก.คิงส์วินท๊อป 2,145,000 บาท
18 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 2,145,000 บาท
19 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(199 2,145,000 บาท
20 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,145,000 บาท
21 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 2,145,000 บาท
22 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,145,000 บาท
23 หจก.อึ้งแซเฮง 2,145,000 บาท
24 หจก.พี.ที.ที. 2,145,000 บาท
25 หจก.สิริภูมิการโยธา 2,145,000 บาท
26 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 2,145,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 2,145,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,145,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 2,145,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.โคราชพัฒนะ 2,145,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.อรรถวัฒน์ 2,145,000 บาท

22 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 4,733,400 4,830,000 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่ 3,095,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชินเนอรี่
เคพซีล สาย ขก 3037 บ้านหนองสองห้อง - 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 3,127,000 บาท 3,095,000.00                    
บ้านกุดหอยกาบ อบจ.ขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 3,236,100 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 3,248,000 บาท

5 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,477,000 บาท
6 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 3,500,000 บาท
7 หจกงขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,900,000 บาท
8 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,900,000 บาท
9 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 4,105,500 บาท
10 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 4,340,000 บาท
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคขั่น 4,700,000 บาท
12 หจก.อภิษฎาคอนส์ 4,700,000 บาท
13 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 4,700,000 บาท
14 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 4,750,000 บาท
15 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 4,800,000 บาท
16 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 4,800,000 บาท
17 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 4,820,000 บาท
18 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้แล้วัสดุก่อส 4,821,000 บาท
19 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 4,821,000 บาท
20 หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง (1994) 4,821,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

21 หจก.เคโอบี คอนส์ 4,821,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
22 หจก.วิบูรณ์ภัณฑ์ก่อสร้าง 4,821,000 บาท ต่อรองราคา
23 หจก.คิงส์วินท๊อป 4,821,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
24 หจก.อิทธิพลเวอร์ค 4,821,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
25 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,821,000 บาท
26 หจก.สิริภูมิการโยธา 4,821,000 บาท
27 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 4,821,000 บาท
28 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 4,821,000 บาท
29 หจก.เออาร์กลการ 4,821,000 บาท
30 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 4,821,000 บาท
31 หจก.พี.ที.ที 4,821,000 บาท
32 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 4,821,000 บาท
33 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 4,821,000 บาท
34 หจก.อึ้งแซเฮง 4,821,000 บาท
35 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 4,821,000 บาท
36 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 4,821,000 บาท
37 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 4,821,000 บาท
38 หจก.ธรรมทาง 4,821,000 บาท
39 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,821,000 บาท
40 หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั่น 4,821,000 บาท
41 หจก.โคราชพัฒนะ 4,821,000 บาท
42 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 4,821,000 บาท
43 หจก.ทวีสิน(1985) 4,821,000 บาท
44 บจก.รวมสินทวี 4,821,000 บาท
45 หจก.อรรถวัฒน์ 4,821,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

23 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,520,000 e-auction 1 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,350,000 บาท หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด/
เคพซีล  สาย ขก2032 บ้านหนองสองห้อง - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,358,400 บาท 2,350,000.00                    ต่อรองราคา
ดงเค็ง  อบจ.ขอนแก่น อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,490,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,500,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,992,000 บาท
6 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 3,000,000 บาท
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 3,168,000 บาท
8 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,200,000 บาท
9 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,300,000 บาท
10 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 3,344,000 บาท
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,400,000 บาท
12 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,485,000 บาท
13 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 3,500,000 บาท
14 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,500,000 บาท
15 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 3,500,000 บาท
16 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,510,000 บาท
17 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 3,510,000 บาท
18 หจก.ทวีสิน(1985) 3,513,000 บาท
19 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,513,000 บาท
20 หจก.กาฬสินธุ์ปิยะชัย 3,513,000 บาท
21 หจก.พี พี เทรดดิ้ง (1994) 3,513,000 บาท
22 หจก.เคโอบี คอนส์ 3,513,000 บาท
23 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,513,000 บาท
24 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 3,513,000 บาท
25 หจก.ศิริภูมิการโยธา 3,513,000 บาท
26 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 3,513,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,513,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.พี.ที.ที. 3,513,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.เออาร์กลการ 3,513,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.อึ้งแซเฮง 3,513,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,513,000 บาท
32 หจก.ธรรมทาง 3,513,000 บาท
33 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,513,000 บาท
34 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 3,513,000 บาท
35 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 3,513,000 บาท
36 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 3,513,000 บาท
37 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 3,513,000 บาท
38 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,513,000 บาท
39 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,513,000 บาท
40 หจก.อรรถวัฒน์ 3,513,000 บาท
41 หจก.โคราชพัฒนะ 3,513,000 บาท

24 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 9,466,800 9,590,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 5,990,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
เคพซีล สาย ขก 3031 บ้านท่ากระบือ - 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 6,130,000 บาท 5,990,000.00                    
บ้านวังสวาป  อบจ.ขอนแก่น อําเภอภูผาม่าน 3 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 6,617,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 6,940,000 บาท

5 หจก.อึ้งแซเฮง 7,288,000 บาท
6 บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์ 8,055,600 บาท
7 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 8,151,500 บาท
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 8,700,000 บาท
9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 9,000,000 บาท
10 หจก.อภิษฎาคอนส์ 9,300,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

11 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 9,300,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
12 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 9,440,000 บาท ต่อรองราคา
13 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 9,500,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
14 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 9,500,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
15 หจกงจิรังกรณ์ก่อสร้าง 9,570,000 บาท
16 หจก.ณรงค์ รสชก. 9,580,000 บาท
17 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 9,580,000 บาท
18 หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง 9,580,000 บาท
19 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 9,580,000 บาท
20 หจก.เออาร์กลการ 9,580,000 บาท
21 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(199 9,580,000 บาท
22 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 9,580,000 บาท
23 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 9,580,000 บาท
24 หจก.กาฬสินธุ์ปิยะชัย 9,580,000 บาท
25 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 9,580,000 บาท
26 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 9,580,000 บาท
27 หจก.สิริภูมิการโยธา 9,580,000 บาท
28 หจก.พี.ที.ที. 9,580,000 บาท
29 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 9,580,000 บาท
30 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 9,580,000 บาท
31 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 9,580,000 บาท
32 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 9,580,000 บาท
33 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 9,580,000 บาท
34 หจก.โคราชพัฒนะ 9,580,000 บาท
35 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 9,580,000 บาท
36 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 9,580,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

37 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 9,580,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
38 บจก.รวมสินทวี 9,580,000 บาท ต่อรองราคา
39 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 9,580,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
40 หจก.อรรถวัฒน์ 9,580,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

25 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ  3,381,000 3,478,000 e-auction 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,173,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก.
เคพซีล สาย ขก 3054 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ  2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,220,000 บาท 2,173,000.00                    
อบจ.ขอนแก่น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,260,000 บาท

4 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,500,000 บาท
5 หจก.อึ้งแซเฮง 2,740,000 บาท
6 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,956,300 บาท
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 3,040,000 บาท
8 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,200,000 บาท
9 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,300,000 บาท
10 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 3,304,000 บาท
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,400,000 บาท
12 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,418,000 บาท
13 หจกงชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 3,450,000 บาท
14 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 3,470,000 บาท
15 หจก.กาสินธุ์ศิริชัย 3,470,000 บาท
16 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุกอ่ 3,472,000 บาท
17 หจก.กาฬสินธุ์ปิยะชัย 3,472,000 บาท
18 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,472,000 บาท
19 หจก.เออาร์กลการ 3,472,000 บาท
20 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,472,000 บาท
21 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 3,472,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

22 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 3,472,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
23 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 3,472,000 บาท ต่อรองราคา
24 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,472,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
25 หจก.พี.ที.ที. 3,472,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
26 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,472,000 บาท
27 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,472,000 บาท
28 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 3,472,000 บาท
29 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 3,472,000 บาท
30 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 3,472,000 บาท
31 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,472,000 บาท
32 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 3,472,000 บาท
33 หจก.ธรรมทาง 3,472,000 บาท
34 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,472,000 บาท
35 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 3,472,000 บาท
36 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,472,000 บาท
37 หจก.อรรถวัฒน์ 3,472,000 บาท

26 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 2,000,000 2,038,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,290,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตําบลดงลาน - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,357,200 บาท 1,290,000.00                    
ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 1,480,000 บาท

4 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,500,000 บาท
5 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(199 1,560,000 บาท
6 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,774,800 บาท
7 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,850,000 บาท
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 1,880,000 บาท
9 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,890,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

10 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 1,983,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
11 หจก.อภษฏาคอนส์ 2,000,000 บาท ต่อรองราคา
12 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 2,000,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,000,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
14 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 2,050,000 บาท
15 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง 2,080,000 บาท
16 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 2,080,000 บาท
17 หจก.กาฬสินธุ์ปิยะชัย 2,084,000 บาท
18 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,084,000 บาท
19 หจก.เออาร์กลการ 2,084,000 บาท
20 หจก.สิริภูมิการโยธา 2,084,000 บาท
21 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 2,084,000 บาท
22 หจก.พี.ที.ที. 2,084,000 บาท
23 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,084,000 บาท
24 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 2,084,000 บาท
25 หจก.พี พี เทรดดิ้ง(1994) 2,084,000 บาท
26 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 2,084,000 บาท
27 หจก.อึ้งแซเฮง 2,084,000 บาท
28 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,084,000 บาท
29 หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 2,084,000 บาท
30 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 2,084,000 บาท
31 หจก.ธรรมทาง 2,084,000 บาท
32 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,084,000 บาท
33 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 2,084,000 บาท
34 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 2,084,000 บาท
35 หจก.อรรถวัฒน์ 2,084,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,381,000 3,483,000 e-auction 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,089,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/
เคพซีล สาย ขก 3115 บ้านขามป้อม - 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,144,000 บาท 2,089,000.00                    ต่อรองราคา
บ้านคําแคน อบจ.ขอนแก่น อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,263,950 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,500,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ

5 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,780,000 บาท
6 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,900,000 บาท
7 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,960,550 บาท
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ 3,130,000 บาท
9 หจก.เซ่งฮวดโพนทอง 3,200,000 บาท
10 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 3,300,000 บาท
11 หจก.ท่าพระคอนสรัคชั่น 3,300,000 บาท
12 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 3,400,000 บาท
13 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 3,430,000 บาท
14 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 3,450,000 บาท
15 หจก.กาฬสินธุ์ปิยะชัย 3,477,000 บาท
16 หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย 3,477,000 บาท
17 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 3,477,000 บาท
18 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 3,477,000 บาท
19 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 3,477,000 บาท
20 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อส 3,477,000 บาท
21 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 3,477,000 บาท
22 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 3,477,000 บาท
23 หจก.เออาร์กลการ 3,477,000 บาท
24 หจก.สิริภูมิการโยธา 3,477,000 บาท
25 หจก.กิจเจริญวัสดุ(1994) 3,477,000 บาท
26 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,477,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 3,477,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด/
28 หจก.พี.ที.ที. 3,477,000 บาท ต่อรองราคา
29 หจก.ธรรมทาง 3,477,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
30 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 3,477,000 บาท ครบถ้วนตามประกาศ
31 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้า 3,477,000 บาท
32 หจก.อรรถวัฒน์ 3,477,000 บาท

28 โครงการจัดทําเวที 2 ชั้น และจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000 ตกลงราคา น.ส.ภานุมาศ บัวจันทร์ 100,000 บาท น.ส.ภานุมาศ บัวจันทร์
เครื่องเสียงและแสง ตามโครงการจัดงาน 100,000.00                      
ไหมมัดหมี่ และของดีเมืองชนบท
ประจําปี 2559

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังชัย 471,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 470,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
หมู่ที่ 6 ตําบลวังชัย - บ้านหนองแสง 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 477,200 บาท 470,000.00                      
หมู่ที่ 1,2 ตําบลท่ากระเสริม อําเภอน้ําพอง
 จังหวัดขอนแก่น

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999
สายบ้านม่วง  หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านทุ่ม - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 477,800 บาท 477,000.00                      
บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,800 473,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 471,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985)
สายบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ต.หนองแวงโสกพระ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 472,000 บาท 471,000.00                      
อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 493,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น 490,500 บาท หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/
สายชุมชนโคกสําราญ เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 492,000 บาท 490,500.00                      ต่อรองราคา
บ้านใหม่นาคํา หมู่ที่ 15 ตําบลหนองไผ่ 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียว 484,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 486,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หมายเหตุ : ต่อรองราคา
หมู่ที่ 9,13 ตําบลวังชัย – บ้านนาเรียง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 486,800 บาท 484,000.00                      ลดลงจากราคาที่เสนอ
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท จํานวน 2,000.- บาท
จังหวัดขอนแก่น

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,500 497,600 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง
บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตําบลซํายาง - 2 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น(20 496,500 บาท 495,000.00                      
ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 497,500 บาท

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข 499,500 497,600 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแดง - ตําบลบ้านใหม่ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,500 บาท 495,000.00                      
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

36 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก 464,000 464,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 462,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์
ข้ามลําห้วยอีหลอด บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 463,500 บาท 462,000.00                      
ตําบลหันโจด - ตําบลหนองเม็ก
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป
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37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 488,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) (20 เสนอราคาต่ําสุด/
บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด - บ้านดง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 488,800 บาท 488,000.00                      ต่อรองราคา
หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 490,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

38 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยน้อย 453,000 453,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 451,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์
บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดั่ง -  2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 452,000 บาท 451,000.00                      
ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

39 โครงการขุดลอกลําห้วยหญ้าคา บ้านตะคล้อ 307,000 312,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 307,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์
หมู่ที่ 5 ตําบลหันโจด - ตําบลโนนธาตุ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 311,500 บาท 307,000.00                      
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 485,000 บาท หจก.น้ําพองวิศวการโยธา
สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 487,000 บาท 485,000.00                      
ตําบลโนนสมบูรณ์ - ตําบลนางิ้ว 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 421,000 407,000 ตกลงราคา 1 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 405,500 บาท หจก.น้ําพองวิศวการโยธา
สายบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ์ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 406,500 บาท 405,500.00                      
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - 3 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 407,000 บาท
ตําบลหนองกรุงศรี จังหวัดอุดรธานี



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 495,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 476,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/
แบบเคพซีล สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 477,200 บาท 476,000.00                      ต่อรองราคา
ตําบลขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 478,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
หมายเลข 2297 อําเภอเปือยน้อย ครบถ้วนตามประกาศ
 จังหวัดขอนแก่น

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 496,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 492,500 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หมายเหตุ: ต่อรองราคา
สายบ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตําบลซับสมบูรณ์ - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 493,000 บาท 492,000.00                      ลดลงจากราคาที่เสนอ
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโคก 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท จํานวน 500.- บาท
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 420,000 409,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 407,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น
สายบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 407,800 บาท 407,000.00                      
ตําบลโพธิ์ไชย - บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 3 หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 409,000 บาท
ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยไร่ใต้ 498,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรืองขอนแก่น 493,500 บาท หจก.อ.รุ่งเรืองขอนแก่น
หมู่ที่ 1 ตําบลโนนพยอม - บ้านกุดเพียขอม 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท 493,500.00                      
หมู่ที่ 1  ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น

46 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง 488,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,500 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หมายเหตุ : ต่อรองราคา
หมู่ที่ 8 ตําบลวังชัย - บ้านโสกแสง หมู่ที่ 4 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 492,300 บาท 488,000.00                      ลดลงจากราคาที่เสนอ
ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านผ่าวเงินก่อสร้าง 493,000 บาท จํานวน 2,500.- บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

47 โครงการปรับปรุงหนองสาธารณะบ้านสุขสมบูรณ์ 409,000 409,000 ตกลงราคา 1 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 408,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองเสาเล้า อําเภอชุมแพ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 409,000 บาท 408,000.00                      ต่อรองราคา
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น (20 409,700 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
48 โครงการก่อสร้างท่อลอดกลม คสล.ข้ามลําห้วย 299,000 299,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 297,500 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์

ฝายใหม่ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 ตําบลดอนดั่ง - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 298,000 บาท 297,500.00                      
ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนก่น

49 โครงการขยายไหล่ทางถนน สายมะลิวัลย์ 203,000 203,000 ตกลงราคา 1 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 202,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง
ขอนแก่น - ชมุแพ - แหล่งท่องเที่ยวผาหินเกิ้ง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 202,600 บาท 202,000.00                      
ตําบลขวาเรียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 202,800 บาท

50 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามลําห้วยปากโคก 289,000 303,000 ตกลงราคา 1 หจก.เอ อาร์ เอ เทคโนโลยี 301,500 บาท หจก.เอ อาร์ เอ  เทคโนโลยี หมายเหตุ :ต่อรองราคา
บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตําบลบัวเงิน 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธ์ก่อสร้าง 302,500 บาท 289,000.00                      ลดลงจากราคาที่เสนอ
อําเภอน้ําพอง - ตําบลหัวนาคํา จํานวน 12,500.- บาท
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

51 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก่นทอง 450,000 450,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 448,500 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง
หมู่ที่ 22 ตําบลบ้านเป็ด - เขตเทศบาลนคร 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 449,500 บาท 448,500.00                      
ขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,500 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 485,800 บาท 485,000.00                      
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,500 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/
บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 486,500 บาท 485,000.00                      ต่อรองราคา
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจกพูลทรัพย์ธนอนันต์ 487,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น 495,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

สายบ้านโสกนาค ตําบลวังม่วง - บ้านวังหิน 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 484,500 บาท 484,000.00                      
ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 486,000 บาท

55 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายชุมชน 485,000 485,000 ตกลงราคม 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(20 483,000 บาท หจก.อาคันตุกะ
โนนสําราญ หมู่ที่ 4 เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 483,800 บาท คอนสตรัคชั่น(2000)
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ 3 หจกผาเกิ้ง การก่อสร้าง 485,000 บาท 483,000.00                      
จังหวัดขอนแก่น

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสว่างโนนสูง 494,000 486,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 484,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข
หมู่ที่ 3 ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน 2 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น(20 485,200 บาท 484,000.00                      
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชมแพก่อสร้าง 486,000 บาท

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 460,000 427,800 ตกลงราคา 1 หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 425,500 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์
บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 426,000 บาท 425,500.00                      
สายชัยภูมิ - เมืองพล ตําบลท่านางแนว 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 427,800 บาท
อําเภอแวงน้อย จังหวดขอนแก่น

58 โครงการจ้างเหมาทําห้องน้ํา,ห้องสุขาชั่วคราว 100,000 100,000 ตกลงราคา หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนด์บิวด์ 100,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์แอนด์บิวด์
โครงการส่งเสริมการปฎิบัติธรรม 100,000.00                      



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

59 โครงการซื้ออุปกณ์เครื่องเขียนสําหรับเด็ก 500,000 500,000 ตกลงราคา ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 500,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/
ของเล่นสําหรับเด็ก 500,000.00                      ต่อรองราคา

และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามประกาศ

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 491,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.อาคันตุกะ คอนสตรัคชั่น(20 489,000 บาท หจก.อาคันตุกะ 
สายชุมชนหนองผือ เทศบาลเมืองชุมแพ - 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 490,200 บาท คอนสตรัคชั่น(2000)
บ้านโนนทองหลาง  หมู่ที่ 2 ตําบลหนองไผ่ 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 491,000 บาท 489,000.00                      
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 499,700 482,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 480,000 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์
สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 - บ้านหนองโก 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 480,800 บาท 480,000.00                      
หมู่ที่ 3 ตําบลก้านเหลือง เชื่อมทางหลวง 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 482,000 บาท
สาย 2199 อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 489,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 487,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001)
บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด - 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 488,000 บาท 487,000.00                      
บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,000 บาท
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 493,000 บาท หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น
สายบ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแท่น 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,500 บาท 493,000.00                      
อําเภอชนบท – เขต ตําบลโนนศิลา 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 495,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/
แยกทางหลวงชนบท ขก 4038 บ้านโนนสว่าง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 483,200 บาท 482,000.00                      ต่อรองราคา
หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตําบลวังม่วง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 484,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

65 โครงการขุดลอกลําห้วยเสือเต้น บ้านดงเค็ง 471,000 482,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 480,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ หมายเหตุ : ต่อรองราคา
หมู่ที่ 8 ตําบลดงเค็ง  - บ้านขาม หมู่ที่ 14 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 481,500 บาท 471,000.00                      ลดลงจากราคาที่เสนอ
ตําบลหนองสองห้อง  อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 482,000 บาท จํานวน 9,000.- บาท
จังหวัดขอนแก่น

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 300,000 299,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมน 297,500 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์
บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ -  2 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น (20 298,000 บาท 297,500.00                      
ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 299,000 บาท

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 466,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 464,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999
สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านทุ่ม - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 465,500 บาท 464,000.00                      
บ้านเหล่านางาม  หมู่ที่ 10 ตําบลนาหว้า 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 466,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดู่น้อย 491,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง
หมู่ที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 485,800 บาท 485,000.00                      
เขตอําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 487,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

69 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 498,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ เสนอราคาต่ําสุด/
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (โซล่าเซลล์ ปั้ม) 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 499,000 บาท 498,000.00                      ต่อรองราคา
บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 ตําบลขนวน และมีคุณสมบัติถูกต้อง
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น ครบถ้วนตามประกาศ

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น 490,000 บาท หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น
สายบ้านคุ้มกกโก หมู่ที่ 10 ตําบลชนบท 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001)( 491,500 บาท 490,000.00                      
อําเภอชนบท – บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.เมืองเพีย 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 325,000 321,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 319,500 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง
บ้านร่องกลอง หมู่ที่ 3 ตําบลซํายาง - 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 320,000 บาท 319,500.00                      
ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 321,000 บาท

72 โครงการขุดขยายหนองกุงหย่อง บ้านโสกไผ่ 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 483,000 บาท หจก.แม่บุญ
หมู่ที่ 6 ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 484,200 บาท 483,000.00                      
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 485,000 บาท

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 499,600 482,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 480,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์
สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตําบลท่านางแนว 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 481,500 บาท 480,000.00                      
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - แม่น้ําชี 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 482,000 บาท
เชื่อมตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูมิ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 489,000 ตกลงราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 487,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) เสนอราคาต่ําสุด/
บ้านหนองขามหมู่ที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ์ -  2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 488,200 บาท 487,000.00                      ต่อรองราคา
ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศ
75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,500 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง

บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตําบลกุดเค้า 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,600 บาท 495,000.00                      
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 491,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง
สายบา้นหนองกุง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองปลาหมอ 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001)( 492,000 บาท 491,000.00                      
อําเภอโนนศิลา - เขตอําเภอชนบท 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท

77 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 - บ้านโคกท่า 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 491,200 บาท 490,000.00                      
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,000 บาท
หมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


