
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสองคอน 3,996,000 4,076,000 e-auction 1 หจก.ด.โชคชัยโยธา 2,485,000 บาท หจก.ด.โชคชัยโยธา เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 3 ตําบลนาฝาย - ตําบลวังสวาป 2 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 2,550,000 บาท 2,485,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,555,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2,812,009 บาท

5 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,970,000 บาท

6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,994,000 บาท

7 หจก.เรืองเจริญวิศว 3,200,000 บาท

8 บจก.วรดา 1975 3,221,026 บาท

9 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 3,260,000 บาท

10 บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3,500,000 บาท

11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,550,000 บาท

12 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 3,558,000 บาท

13 หจก.สุทธิชัยวังสะพุงก่อสร้าง 3,600,000 บาท

14 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 3,600,000 บาท

15 หจก.ยุทธชัยการโยธา 3,660,000 บาท

16 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 3,800,000 บาท

17 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 3,850,000 บาท

18 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 3,956,000 บาท

19 หจก.ธ.ธีรา การโยธา 3,990,000 บาท

20 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,990,000 บาท

21 หจก.วัฒนสุวรรณ 4,000,000 บาท

22 หจก.อารยันก่อสร้าง 4,026,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่  6  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

23 หจก.ธรรมทาง 4,050,000 บาท

24 หจก.แก้วฟ้ารวมกิจ 4,060,000 บาท

25 หจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 4,068,000 บาท

26 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 4,068,000 บาท

27 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 4,068,000 บาท

28 หจก.เทพทัศน์แอสเซท 4,068,000 บาท

29 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 4,068,000 บาท

30 หจก.มังคละคีรี 4,068,000 บาท

31 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 4,068,000 บาท

32 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 4,068,000 บาท

33 หจก.จันทราภรณ์ก่อสร้าง 4,068,000 บาท

34 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,068,000 บาท

35 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 4,068,000 บาท

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังกกแก้ว 2,990,000 3,050,000 e-auction 1 หจก.ช.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง 1,730,000 บาท หจก.ช.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 9 ตําบลวังสวาป - ตําบลนาฝาย 2 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1,800,000 บาท 1,730,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ด.โชคชัยโยธา 1,839,999 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,100,009 บาท

5 บจก.วรดา 1975 2,199,999 บาท

6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,240,000 บาท

7 หจก.เรืองเจริญวิศว 2,300,000 บาท

8 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,350,000 บาท

9 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 2,440,000 บาท

10 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 2,599,000 บาท

11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,600,000 บาท

12 หจก.ยุทธชัยการโยธา 2,700,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

13 หจก.สุทธิชัยวังสะพุงก่อสร้าง 2,700,000 บาท

14 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,700,000 บาท

15 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 2,740,000 บาท

16 หจก.มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2,800,000 บาท

17 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 2,850,000 บาท

18 หจก.ธรรมทาง 2,980,000 บาท

19 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,985,000 บาท

20 หจก.อารยันก่อสร้าง 3,000,000 บาท

21 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 3,000,000 บาท

22 หจก.วัฒนสุวรรณ 3,000,000 บาท

23 หจก.ธ.ธีรา การโยธา 3,000,000 บาท

24 หจก.ที.แอนด์ พี การโยธา 2013 3,030,000 บาท

25 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 3,044,000 บาท

26 บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3,044,000 บาท

27 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 3,044,000 บาท

28 หจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 3,044,000 บาท

29 หจก.แก้วฟ้ารวมกิจ 3,044,000 บาท

30 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 3,044,000 บาท

31 หจก.มังคละคีรี 3,044,000 บาท

32 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณําพศาล 3,044,000 บาท

33 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 3,044,000 บาท

34 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,044,000 บาท

35 หจก.จันทราภรณ์ ก่อสร้าง 3,044,000 บาท

36 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 3,044,000 บาท

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดน้ําใส 4,788,000 4,788,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 3,099,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 1 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง 2 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 4,779,000 บาท 3,099,000.00                     และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน 2109 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 4,200,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 4,779,000 บาท

5 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 4,688,000 บาท

6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 3,360,000
7 หจก.วัฒนสุวรรณ 4,500,000 บาท

8 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 4,100,000 บาท

9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 4,300,000 บาท

10 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,779,000 บาท

11 หจก.รุ่งอรุณวิศวการโยธา 3,570,000 บาท

12 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณําพศาล 4,779,000 บาท

13 หจก.ไทยเอ็มโฟร์ (1999) 4,500,000 บาท

14 หจก.ธ.ธีราการโยธา 4,770,000 บาท

15 หจก.เอ็ม-ซายน์ 4,100,000 บาท

16 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 4,779,000 บาท

17 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง (1992) 4,779,000 บาท

18 หจก.คิงส์วินท๊อป 4,140,000 บาท

19 หจก.ป.ธีรวุฒิ 3,300,000 บาท

20 หจก.ธนภูมิคอนกรีต (2548) 4,738,000 บาท

21 หจก.จันทราภรณ์ ก่อสร้าง 4,779,000 บาท

22 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,779,000 บาท

23 หจก.ไพสิฐคอนสตรัคชั่น 4,700,000 บาท

24 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 4,779,000 บาท

25 หจก.ยุทธชัยการโยธา 4,300,000 บาท

26 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 4,660,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 28,500,000 28,500,000 e-auction 1 บจก.นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ 26,150,000 บาท บจก.นงนุชแลนด์สเคป เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 บจก.วรนิทัศน์ ดีเวลลอปเมนท์ 26,215,000 บาท  แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานปรับภูมิทัศน์ 3 หจก.อึ้งแซเฮง 26,215,000 บาท 26,150,000.00                   ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมระบบรถน้ํารอบองค์พระ พุทธมณฑลอีสาน 4 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 26,215,000 บาท

ขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 5 หจก.ชาญกิจวิศวกรรม 26,215,000 บาท

6 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 26,215,000 บาท

7 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 26,215,000 บาท

8 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต 26,215,000 บาท

9 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 26,215,000 บาท

10 หจก.เพชรรวมสาส์นขอนแก่น 26,215,000 บาท

5 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 2,558,000 2,220,000 e-auction 1 หจก.อุดรเพทาย 1,920,000 บาท หจก.อุดรเพทาย เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 บจก.ไนน์ทีนบอร์น บิวด์ 2,075,000 บาท 1,920,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานก่อสร้าง 3 บจก.แอมฟายคอนสตรัคชั่น 2,097,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ห้องน้ําพร้อมอาคารจําหน่ายสินค้า (แห่งที่ 2) 4 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 2,109,000 บาท

พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตําบลศิลา 5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,153,400 บาท

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6 หจก.ไพสิทฐคอนสตรัคชั่น 2,200,000 บาท

7 หจก.วัฒนสุวรรณ 2,216,000 บาท

8 หจก.สยามเทคนิคคอนกรีต 2,216,000 บาท

9 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 2,216,000 บาท

10 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 2,216,000 บาท

11 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 2,216,000 บาท

12 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,216,000 บาท

13 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 2,216,000 บาท

14 บจก.เอ็ม-ซายน์ 2,216,000 บาท

15 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 2,216,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

16 หจก.ป.ธีรวุฒิ 2,216,000 บาท

17 หจก.จันทราภรณ์ ก่อสร้าง 2,216,000 บาท

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 23,843,000 23,666,000 e-auction 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 10,470,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 12,780,000 บาท 10,470,000.00                   และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานขุดลอก 3 หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง 13,016,300 บาท ถูกต้องครบถ้วน

หนองอีเลิง หน้าโครงการพุทธมณฑลอีสานฯ 4 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 16,329,540 บาท

5 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 18,900,000 บาท

6 หจก.สินทวีขนส่ง (1994) 19,900,000 บาท

7 หจก.คิงส์วินท๊อป 20,800,000 บาท

8 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 21,500,000 บาท

9 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 21,900,000 บาท

10 หจก.ไทยเอ็มโฟร์ (1999) 23,100,000 บาท

11 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 23,620,000 บาท

12 หจก.อึ้งแซเฮง 23,626,000 บาท

13 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 23,626,000 บาท

14 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 23,626,000 บาท

7 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 6,111,000 5,791,000 e-auction 1 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 5,680,000 บาท หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 5,690,000 บาท 5,680,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานก่อสร้าง 3 บจก.สยามเทคนิคคอนกรีต 5,781,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

แท่นหินพุทธประวัติ 48 จุด พุทธมณฑลอิสาน 4 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 5,781,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมือง 5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,781,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 6 หจก.เจริญรัตน์วิศวกรรม 5,781,000 บาท

7 หจก.เอ็ม-ซายน์ 5,781,000 บาท

8 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 5,781,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

9 บจก.ป.ธีรวุฒิ 5,781,000 บาท

8 โครงการก่อสร้างศาลาเวชนียสถานพร้อมศาลา 32,331,000 34,286,000 e-auction

และทางเดินพร้อมโคมไฟ พุทธมณฑลอีสาน
จ.ขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

9 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 2,558,000 2,220,000 e-auction 1 หจก.ขอนแก่นพรสุรัตน์ 1,988,888 บาท หจก.ขอนแก่นพรสุรัตน์ เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 บจก.แอมฟายคอนสตรัคชั่น 2,097,900 บาท 1,988,888.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานก่อสร้าง 3 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 2,109,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ห้องน้ําพร้อมอาคารจําหน่ายสินค้า (แห่งที่ 1) 4 หจก.อุดรเพทาย 2,109,000 บาท

5 บจก.ไนน์ทีนบอร์น บิวด์ 2,150,000 บาท

6 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,153,400 บาท

7 บจก.สยามเทคนิคคอนกรีต 2,216,000 บาท

8 หจก.เสวภารุ่งเรืองกิจ 2,216,000 บาท

9 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 2,216,000 บาท

10 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,216,000 บาท

11 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,216,000 บาท

12 หจก.เอ็ม-ซายน์ 2,216,000 บาท

13 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 2,216,000 บาท

14 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 2,216,000 บาท

15 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 2,216,000 บาท

16 บจก.ป.ธีรวุฒิ 2,216,000 บาท

17 หจก.จันทราภรณ์ ก่อสร้าง 2,216,000 บาท

18 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 2,216,000 บาท

19 หจก.ไพสิทฐคอนสตรัคชั่น 2,200,000 บาท

20 หจก.วัฒนสุวรรณ 2,200,000 บาท

** ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคํานวณราคากลางผิดพลาด



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

10 โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง สาย ขก.10050 2,000,000 2,005,500 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,987,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ (ช่วงบ้านหนองโน - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,988,500 บาท 1,987,000.00                     และมีคุณสมบัติ

บ้านฝาง) ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,999,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงแผ่นดิน 1,805,000 1,843,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,802,000 บาท หจก.ช.ธนาวิศว์ "
หมายเลข 2183 - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,803,000 บาท 1,802,000.00                     
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,803,500 บาท

4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,804,000 บาท

12 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 1,087,000 1,000,000 สอบราคา 1 บจก.เอกบาดาล สาขา 2 780,000 บาท บจก.เอกบาดาล สาขา 2 "
จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 หจก.ส.ชินนะคอนโทรล 799,482 บาท 780,000.00                       
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานก่อสร้างห้องน้ํา 3 หจก.ขอนแก่นพรสุรัตน์ 829,000 บาท

4 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง (1992) 880,000 บาท

5 หจก.บิวดิ้งไลน์ 2012 900,000 บาท

6 หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 950,000 บาท

7 หจก.ค.โชคอนันต์ก่อสร้าง 2001 965,000 บาท

8 หจก.สหบุญวิศวกรรม 999,000 บาท

9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,200,000 บาท

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,980,000 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรพย์สหกิจ 1,675,000 บาท หจก.ทวีทรพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบผิวเรียบ เคพซีล สายบ้ารสวนสวรรค์ 2 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,690,000 บาท 1,675,000.00                     และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลหนองแดง 3 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,782,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,900,000 บาท

5 หจก.มหานคร โรด 1,900,000 บาท

6 หจก.มวลมิตรคอนสตรัคชั่น 1,980,000 บาท

7 หจก.ศิริสถิตย์กรุ๊ป 1,980,000 บาท

8 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,980,000 บาท

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเจ้าเมือง 1,300,000 1,367,000 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,297,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 6 ตําบลแคนเหนือ - บ้านสร้างเอี่ยน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,297,500 บาท 1,297,000.00                     
หมู่ที่ 8 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,299,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,991,000 2,071,000 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,987,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
แบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ขก 3037 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,988,000 บาท 1,987,000.00                     
บ้านหนองสองห้อง - ตําบลกุดหอยกาบ 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,990,000 บาท

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่า 1,194,000 1,223,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 860,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
หมู่ที่ 2 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง - 2 หจก.นภัส แอสฟัลท์ 864,000 บาท 860,000.00                       
เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 913,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 988,000 บาท

5 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,000,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด

6 หจก.ดีอาร์บี 1,000,000 บาท และมีคุณสมบัติ

7 หจก.ชินพรวิศวกรรม 1,037,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

8 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,074,600 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

9 หจก.คิงส์วินท๊อป 1,194,000 บาท

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกั่วป่า 752,000 771,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 616,800 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
หมู่ที่ 1 ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง 2 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 620,000 บาท 616,800.00                       
จังหวัดขอนแก่น - เขตอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 3 หจก.ชินพรวิศวกรรม 650,000 บาท

จังหวัดบุรีรัมย์ 4 หจก.ดีอาร์บี 464,000 บาท

5 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 676,800 บาท

6 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 688,000 บาท

7 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 700,000 บาท

8 หจก.คิงส์วินท๊อป 751,000 บาท

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด 1,842,000 1,877,000 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,839,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยม่วง - ตําบลภูผาม่าน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,840,500 บาท 1,839,000.00                     
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หบจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1,841,500 บาท

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงนางเบ้า - 1,498,000 1,498,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,495,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
พัฒนา หมู่ที่ 12 ตําบลหนองแวงนางเบ้า - 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,497,000 บาท 1,495,000.00                     
บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลเก่างิ้ว 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,497,500 บาท

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคลองน้อย 1,414,000 1,449,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,059,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 4 ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองห้อง - 2 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,080,000 บาท 1,059,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ชินพรวิศวกรรม 1,230,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,272,600 บาท

5 หจก.ดีอาร์บี 1,299,000 บาท

6 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,300,000 บาท

7 หจก.คิงส์วินท๊อป 1,412,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

21 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 2,000,000 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,997,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 ตําบลภูเวียง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,998,500 บาท 1,997,000.00                     
อําเภอภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตําบลขนวน 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,999,000 บาท

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,999,000 บาท

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฝายแดง 484,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 474,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
บ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน - บ้านแห้ว 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 476,000 บาท 474,000.00                       
หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านโนน เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 478,500 บาท

สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตําบลนาจาน - 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 491,000 บาท 489,000.00                       
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตําบลคําแคน 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 300,000 300,000 ตกลงราคา 1 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง 296,000 บาท บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอราคาต่ําสุด

บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองเพีย -  แอนด์คอนสตรัคชั่น 296,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 298,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 299,000 บาท

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,800 499,800 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 494,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชมแพก่อสร้าง 496,000 บาท 494,000.00                       
อําเภอหนองเรือ - บ้านถ้ําแข้ ตําบลสงเปือย 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 498,000 บาท

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

26 โครงการขุดลอกลําห้วยสวนกล้วย (ตอนล่าง) 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้ารโพนทอง หมู่ที่ 1,10 ตําบลโนนทอง 2 หจก.แม่บุญ 482,000 บาท 480,000.00                       
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 484,500 บาท

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 486,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
สายจากบ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 ตําบลป่าหวายนั่ง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 488,000 บาท 486,000.00                       
อําเภอบ้านฝาง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 490,000 บาท

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุง 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 486,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา - ถนนมิตรภาพ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท 486,000.00                       
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 489,000 บาท

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 493,000 493,000 ตกลงราคา 1 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง 488,000 บาท บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ําสุด

บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 490,000 บาท 488,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 492,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - โสกดินแดง 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 492,000 บาท 489,000.00                       
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น - ชัยภูมิ

31 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 373,000 373,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 369,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านสารจอด หมู่ที่ 2 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 370,000 บาท 369,000.00                       
ตําบลซํายาง - ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 372,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

32 โครงการขุดลอกลําห้วยหินเหิบ บ้านโนนทอง 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 493,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 1,10 ตําบลโนนทอง - บ้านนา หมู่ที่ 6 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท 493,000.00                       
ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 497,500 บาท

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 483,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านหว้า 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 485,000 บาท 483,000.00                       
อําเภอเมือง - อําเภอบ้านฝาง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 486,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

34 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 489,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหว้า 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท 489,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

35 โครงการขุดลอกลําห้วยสองคอน (ตอนล่าง) 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านรัตนะ หมู่ที่ 2,11 ตําบลโนนทอง 2 หจก.แม่บุญ 482,000 บาท 480,000.00                       
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 484,500 บาท

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง 493,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.มี พัฒนาขอนแก่น 485,000 บาท หจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 12 ตําบลศิลา - ตําบลแดงใหญ่ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 487,000 บาท 485,000.00                       
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 488,000 บาท

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตําบลดอนช้าง - 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 480,000 บาท 479,000.00                       
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อําเภอเมือง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 483,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแก่น

38 โครงการขุดลอกลําห้วยขามป้อม 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 493,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านภูมูลเบ้า 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 495,000 บาท 493,000.00                       
หมู่ที่ 16 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 497,500 บาท

จังหวัดขอนแก่น

39 โครงการขุดลอกลําห้วยหลัวตอนกลาง 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 490,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ําสุด

บ้านเม็ง หมู่ที่ 1,2,8 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 491,000 บาท 490,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ตําบลบ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 494,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

40 โครงการขุดลอกลําห้วยนา (ตอนบน) 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ตําบลแวงน้อย - 2 หจก.แม่บุญ 481,000 บาท 480,000.00                       
เขตตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 484,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

41 โครงการขุดลอกลําห้วยคลองเหมือง 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านทางหวาง หมู่ที่ 1 ตําบลทางขวาง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 488,000 บาท 486,000.00                       
อําเภอแวงน้อย - เขตตําบลโคกสง่า อําเภอพล 3 หจก.แม่บุญ 490,500 บาท

จังหวัดขอนแก่น

42 โครงการขุดลอกลําห้วยบ่ง บ้านป่าเป้ง 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 8 ตําบลแวงน้อย - เขตตําบลท่านางแนว 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 488,000 บาท 486,000.00                       
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท

43 โครงการขุดลอกลําห้วยหินแตก บ้านหินลาด 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 492,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 12 ตําบลโนนทอง - เขตตําบลโนนสะอาด 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 493,000 บาท 492,000.00                       
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 496,000 บาท

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหว้า 499,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 482,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านหว้า - ถนนเหล่านาดี 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 485,000 บาท 482,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 486,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยฮวก 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                       
หมู่ที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมตําบลคําแคน 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 492,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลา หมู่ที่ 18 280,000 278,000 ตกลงราคา 1 หจก.มี พัฒนาขอนแก่น 274,000 บาท หจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
ตําบลศิลา อําเภอเมือง - อําเภอน้ําพอง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 275,000 บาท 274,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 277,000 บาท

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 484,000 บาท 483,000.00                       
บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 486,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

48 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 411,000 411,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 407,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 408,000 บาท 407,000.00                       
หมู่ที่ 11 ตําบลศรีสุข - ตําบลหนองแดง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 410,000 บาท

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

49 โครงการขุดลอกลําห้วยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2,8,9 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

ตําบลสะอาด อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท 480,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ถึงแม่น้ําชี 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 484,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

50 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สาย ขก 23- แยกบ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 2 หจก.เด โอ บี คอนส์ 492,000 บาท 490,000.00                       
ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท

51 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 411,000 411,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 407,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 408,000 บาท 407,000.00                       
บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตําบลศรีสุข - 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 410,000 บาท

ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 487,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 476,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
สายบ้านบ่ใหญ่ หมู่ที่ 3,8 ตําคูคํา 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 478,000 บาท 476,000.00                       
เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองบัวน้อย - 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 480,000 บาท

บ้านกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหว้า 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 481,000 บาท 479,000.00                       
อําเภอเมือง - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,500 บาท

54 โครงการขุดลอกหน้าฝาย ช่วงบ้านหนองยายเกลี้ยง 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 5 ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - 2 หจก.แม่บุญ 488,000 บาท 485,000.00                       และมีคุณสมบัติ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตําบลปอแดง - 2 หจก.แม่บุญ 490,000 บาท 489,000.00                       
บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแท่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 493,000 บาท

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

56 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองขาม 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
หมู่ที่ 11 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตําบลกุดเค้า 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 485,000 บาท 483,000.00                         
อําเภอมัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 487,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                       
ตําบลนางาม เชื่อมทางหลวงชบทหมายเลข 2013 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 486,500 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 481,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
สายจากบ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 482,000 บาท 481,000.00                       
ตําบลบ้านแท่น - ถึงบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท

ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
59 โครงการขุดลอกลําห้วยยาง บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 498,800 476,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 471,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

ตําบลนางาม - บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 472,000 บาท 471,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 475,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 487,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 476,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

สายบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3,8 ตําบลคูคํา 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 478,000 บาท 476,000.00                       
เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองบัวน้อย - 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 480,000 บาท

บ้านกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

61 โครงการขุดลอกลําห้วยกุดผักหนาม 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านกุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลคึมชาด 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 494,000.00                       
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,000 บาท

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพัฒนาขอนแก่น 486,000 บาท บจก.มีพัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา - ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท 486,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท

63 โครงการขุดลอกลําห้วยน้ําเซิน บ้านหนองนกเขียน 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 490,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888
หมู่ที่ 21 - บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 16 ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 492,000 บาท 490,000.00                         
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 493,500 บาท

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงชนบท 400,000 393,600 ตกลงราคา 1 หจก.ซีบีบี คอนสตรัคชั่น 392,000 บาท หจก.ซีบีบี คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด

ขก 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 393,000 บาท 392,000.00                         และมีคุณสมบัติ

บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยโจด 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 395,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 1 0ตําบลกุดเค้า - 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 491,000 บาท 489,000.00                       
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,500 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 484,000 บาท 482,000.00                       
อําเภอมัญจาคีรี - บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 485,000 บาท

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เกลี่ยเรียบ) 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 494,000 บาท หจก.แม่บุญ "
สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตําบลโนนทอง - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 494,000.00                       
บ้านตลาดน้อย ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 498,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตําบลนางาม - 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้า 490,000 บาท 489,000.00                       
ทางหลวงชนบทสาย 2013 อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข 2013 2 หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท 489,000.00                         และมีคุณสมบัติ

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยแก 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท 489,000.00                         
อําเภอชนบท - เขตอําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยไร่ 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 ร้านดีดีบิลดิ้ง 485,000 บาท ร้านดีดีบิลดิ้ง "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 2 ตําบลโนนพยอม เชื่อมตําบลห้วยแก 2 บจก.เลิศปรีชาเอ็นจิเนียริ่งฯ 487,000 บาท 485,000.00                       
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 488,500 บาท

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุง 459,000 456,000 ตกลงราคา 1 บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 452,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น
หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 454,000 บาท 452,000.00                       
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 455,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 490,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.เคียงโยธา 492,000 บาท 490,000.00                       
เขตติดต่อตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 494,500 บาท

74 โครงการขุดขยายลําห้วยสองคอนตอนกลาง 305,000 312,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 301,000 บาท หจก.แม่บุญ เสนอราคาต่ําสุด

บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2,3,11 ตําบลโนนทอง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 302,000 บาท 301,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - แม่น้ําชี 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 303,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 304,000 บาท

75 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 489,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 - บ้านดงลาน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท 489,000.00                         
หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน - ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

76 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบเคพซีล บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตําบลดอนช้าง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท 494,000.00                         
อําเภอเมือง - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท

4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

77 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยค้อ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 ร้านดีดีบิลดิ้ง 494,000 บาท ร้านดีดีบิลดิ้ง "
หมู่ที่ 3 เชื่อมตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท 2 บจก.เลิศปรีชา เอ็ยจิเนียริ่ง 495,000 บาท 494,000.00                         
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท

4 หจก.แม่บุญ 498,500 บาท

78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําน้อย 246,700 244,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 240,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน - เขตตําบลท่าศาลา 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 242,000 บาท 240,000.00                         
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 243,000 บาท

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11,16 ตําบลสาวะถี 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 477,000 บาท 475,000.00                         และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง - บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1,2 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 478,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 479,500 บาท

80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 486,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 487,500 บาท

81 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 445,000 445,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 440,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านหัวนาหม่อ ฟมู่ที่ 7,15 ตําบลกุดธาตุ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 441,000 บาท 440,000.00                         
ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 443,000 บาท

82 โครงการขุดลอกลําห้วยอีโง้ง บ้านหนองหอย 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 7 ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 488,000 บาท 486,000.00                         
เขตตําบลลอมคอม อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 489,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 490,000 บาท

83 โครงการขุดลอกลําห้วยขัวน้อย บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ตําบลท่าวัด อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,000 บาท 486,000.00                         
เขตอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 489,000 บาท

4 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท

84 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 489,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก 2 หจก.แม่บุญ 490,000 บาท 489,000.00                         และมีคุณสมบัติ

อําเภอชนบท - เขตโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 192,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 494,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหนามแท่ง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท 494,000.00                         
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ - 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท

ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน, 265,500 265,500 ตกลงราคา 1 หจก.ช.กินรี เอ็นจิเนียริ่ง 265,000 บาท หจก.ช.กินรี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ "
อาคารประกอบและบ้านพักครู ภายในโรงเรียน แอนด์คอนสตรัคชั่น 265,000.00                         
ซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง จังฟวัดขอนแก่น 2 หจก.ก.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 269,000 บาท

3 นายสุวัตรชัย โคบุตรี 270,000 บาท

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท 489,000.00                         
บ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 493,500 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

88 โครงการขุดลอกลําห้วยกุดมองตอนบน บ้านกุดเลา 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 494,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 3 - บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                         
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 498,000 บาท

89 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 481,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 467,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด

บ้านคําจั่น หมู่ที่ 6 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 469,000 บาท 467,000.00                         และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแก่น - แยกถนนสาย ขก.ถ.10056 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

บ้านนาคู - บ้านคําจั่น- ถนนสาย ขก 2039
(น้ําพอง - กระนวน)

90 โครงการขุดลอกลําห้วยปลาร้า บ้านภูมูลเบ้า 496,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 491,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 4 - แม่น้ําเซิญ ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 493,000 บาท 491,000.00                         
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 494,000 บาท

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 490,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "
บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อฝายชนบท 2 หจก.พูลทรีพย์ธนอนันต์ 492,000 บาท 490,000.00                         
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 493,500 บาท

92 โครงการขุดลอกลําห้วยไส้ไก่ บ้านโนนตะโก 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองมะเขือ - เขตตําบลลอมคอม 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,000 บาท 486,000.00                         
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 490,000 บาท

93 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระพ้งข่า 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 498,000 บาท 495,000.00                         
บ้านหนองโพน ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 499,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

94 โครงการขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วงบ้านหนองแสง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 2 ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 495,000.00                         และมีคุณสมบัติ

เขตอําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

95 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 -บ้านโนนสํานัก หมู่ที่ 5 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 491,000 บาท 489,000.00                         
ตําบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบท 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,500 บาท

หมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก 2 หจก.แม่บุญ 483,000 บาท 482,000.00                         
อําเภอชนบท - เขตอําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 485,000 บาท

97 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตําบลบัวใหญ่ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 494,000.00                         
บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตําบลทรายมูล 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

98 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 353,000 353,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 349,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านซําจําปา หมู่ที่ 6 - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 350,000 บาท 349,000.00                         
บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10 ตําบลดงลาน - 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 352,000 บาท

ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

99 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 494,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฝายหิน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,000 บาท 494,000.00                         และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 4 ตําบลวังหินลาด - ตําบลหนองไผ่ 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

100 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระพังข่า 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 498,000 บาท 495,000.00                         
บ้านหนองโพน ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 499,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตําบลหนองแปน 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 483,000 บาท 482,000.00                         
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท

102 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 482,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตําบลวังแสง - 2 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 484,000 บาท 482,000.00                         
บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตําบลโนนพะยอม 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 485,000 บาท

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

103 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านแก้งค้อ หมู่ที่ 2 ตําบลนาแพง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         
อําเภอโคกโพธ์ไชย - ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 486,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
104 โครงการขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วงบ้านเหล่าใหญ่ 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 9 ตําบลนาข่า - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 482,000 บาท 480,000.00                         และมีคุณสมบัติ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 484,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

105 โครงการขุดสระน้ําส่งเสริมอาชีพ 490,000 506,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 485,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอําเภอแวงน้อย 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 487,000 บาท 485,000.00                         



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแก่น จํานวน 20 บ่อ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,000 บาท

106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 455,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 451,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตําบลสาวะถี - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 453,000 บาท 451,000.00                         
ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 454,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

107 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 479,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตําบลนางาม 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 480,000 บาท 479,000.00                         
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - ตําบลหนองดู่ 3 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท

อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

108 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 478,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 473,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 - บ้านหนองดู่ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 475,000 บาท 473,000.00                         
หมู่ที่ 12 ตําบลในเมือง - ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 477,000 บาท

อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

109 โครงการขุดลอกลําห้วยเสียว (ตอนบน) 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

ช่วงบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตําบลดอนดู่ 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 494,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

110 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 486,000 476,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 471,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตําบลทรายมูล 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 473,000 บาท 471,000.00                       
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท

ขก 2039 (น้ําพอง - กระนวน)



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

111 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยยาง 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตําบลวังแสง 2 หจก.แม่บุญ 488,000 บาท 485,000.00                       
อําเภอชนบฃบท - ตําบลแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

112 โครงการขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตําบลแวงน้อย 2 หจก.แม่บุญ 483,000 บาท 480,000.00                       
อําเภอแวงน้อย - เขตตําบลลอมคอม 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 484,000 บาท

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

113 โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรเคพซีล ช่วงบ้านวังหว้า 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสะอาด - บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                       
ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท

114 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1- บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบลสวนหม่อน 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 492,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

115 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         
หมายเลข 2062 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 487,000 บาท

116 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 389,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ขก 10062 บ้านทองหลาง - บ้านโต้น - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 490,000 บาท 389,000.00                         
แยกบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

117 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตําบลสวนหม่อน - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                       
ทางหลวงชนบท สาย 4008 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 492,500 บาท

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลา หมู่ที่ 1 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพัฒนาขอนแก่น 486,000 บาท บจก.มีพัฒนาขอนแก่น "
ตําบลศิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตําบลสําราญ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท 486,000.00                         
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 489,000 บาท

119 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยบุหรี่ ช่วงบ้านแจ้ง 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหม่อน 2 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 487,000 บาท 485,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 488,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,500 บาท

120 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วย 480,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.ฟุ้งคอนกรีต 475,000 บาท หจก.ฟุ้งคอนกรีต "
ทรายขาว บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 476,000 บาท 475,000.00                       
ตําบลวังเพิ่ม - ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 479,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

121 โครงการขุดลอกลําห้วยโกรก บ้านหนองตะครอง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 2 ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท 494,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,000 บาท

122 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 444,000 444,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 440,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

สาย ขก 2038 - แยกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 442,000 บาท 440,000.00                       
บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตําบลในเมือง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 443,000 บาท

อําเภอเวียงก่า จังหวัดขอนแก่น

123 โครงการก่อาร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 460,000 460,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 455,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ขก 4021 - แยกบ้านหนองโพนน้อย 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 457,000 บาท 455,000.00                       
หมู่ที่ 7 ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 458,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
124 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแท่น - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                         และมีคุณสมบัติ

วัดป่ามาบตากล้า ตําบลปอแดง อําเภอชนบท 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าแก 493,000 490,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพัฒนาขอนแก่น 485,000 บาท บจก.มีพัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 6 ตําบลศิลา - ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 487,000 บาท 485,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 488,500 บาท

126 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 373,000 373,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 369,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 370,000 บาท 369,000.00                       
 ตําบลหนองแดง - ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 372,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000           บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 - บ้านเขวา หมู่ที่ 9 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 485,000           บาท 483,000.00                         
ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,000           บาท

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น - ชัยภูมิ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

128 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 487,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 476,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
สายบ้านหลบเลา หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยเตย 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 478,000 บาท 476,000.00                       
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น - บ้านจอมศรี 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 480,000 บาท

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
129 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อ่างเก็บน้ําคําบอน ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบล- 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 492,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

คําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

130 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 481,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแท่น 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 481,000.00                       
อําเภอชนบท - บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 3 หจก.แม่บุญ 494,000 บาท

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น

131 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านขาม 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,500 บาท 494,000.00                         
อําเภอน้ําพอง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 498,000 บาท

ตําบลห้วยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

132 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านนาคําน้อย หมู่ที่ 1 - บ้านบัวใหญ่ 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท 494,000.00                         
หมู่ที่ 12 ตําบลบัวใหญ่ - ตําบลบ้านขาม 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

133 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 434,000 434,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 430,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

สาย ขก 2133 -  แยกบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 432,000 บาท 430,000.00                         และมีคุณสมบัติ

บ้านหนองหว้า ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 433,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหิน 493,000 490,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพัฒนาขอนแก่น 485,000 บาท บจก.มีพัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 486,000 บาท 485,000.00                         
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 489,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 438,000 434,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 430,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 - ฝายมะรึกคึกคัก 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 432,000 บาท 430,000.00                         
ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบลท่าศาลา 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 433,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

136 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         
บ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 486,500 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 256,000 256,000 ตกลงราคา 1 บจก.ตักศิลาเอ็นเตอร์ไพร์ส 254,000 บาท บจก.ตักศิลาเอ็นเตอร์ไพร์ส "
สายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น
แห่งที่ 3 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บ้านหนองปิง หมู่ที่ 18 ตําบลสาวะถี - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 477,000 บาท 475,000.00                         และมีคุณสมบัติ

บ้านหนองปอ หมู่ที่ 2,19 ตําบลบ้านค้อ 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 478,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
เข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านนางาม หมู่ที่ 12 - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                         
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2013 อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

140 โครงการจ้างจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ 362,700 362,700 ตกลงราคา บจก.ไอดีไดร์ฟเวอร์ 362,700 บาท บจก.ไอดีไดร์ฟเวอร์ และมีคุณสมบัติ

ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร 362,700.00                         ถูกต้องครบถ้วน

ประจําปี 2560 รุ่นที่ 2

141 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน 393,000 393,000 ตกลงราคา ร้าน สิงห์ อิเล็กทริค เครื่องมือแพทย์ 393,000 บาท ร้าน สิงห์ อิเล็กทริคฯ "
สาย ขก.ถ. (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) 393,000.00                         
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

142 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 132,000 132,000 ตกลงราคา นายธนาวุฒิ ชินภักดี 132,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภักดี "
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง 132,000.00                       

143 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 162,000 162,000 ตกลงราคา นายสมชัย คงไกร 162,000 บาท นายสมชัย คงไกร และมีคุณสมบัติ

พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 162,000.00                       ถูกต้องครบถ้วน

จํานวน 3 คัน



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

144 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย 271,000 271,000 ตกลงราคา หจก.ธัญญาศิริก่อสร้าง 271,000 บาท หจก.ธัญญาศิริก่อสร้าง "
ทางถนน 271,000.00                       

145 จ้างทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี 183,000 183,000 ตกลงราคา ร้านพัชรพลการค้า 183,000 บาท ร้านพัชรพลการค้า "
และงานรับ - ส่งเสด็จฯ 183,000.00                         

146 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 162,000 162,000 ตกลงราคา นายสมชัย คงไกร 162,000 บาท นายสมชัย คงไกร "
162,000.00                       

147 จ้างปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า 5,037,949.55    5,037,949.55    กรณีพิเศษ การไฟฟ้าสวนภูมิภาค 5,037,949.55        บาท การไฟฟ้าสวนภูมิภาคฯ "
จังหวัดขอนแก่น 5,037,949.55                       

148 จัดซื้อวัสดุการก่อสร้างเพื่อฝึกปฎิบัติจัดทําฝายหินทิ้ง 173,785 173,785 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 173,785 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "
แบบประชาอาสา 173,785.00                       

149 ซื้อชุดวอร์ม (เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว) 231,000 231,000 ตกลงราคา ร้านศรีทองสปอร์ต 231,000 บาท ร้านศรีทองสปอร์ต และมีคุณสมบัติ

จํานวน 231 ชุด 231,000.00                       ถูกต้องครบถ้วน

150 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อฝึกปฏิบัติจัดทําฝายหินทิ้ง 159,555 159,555 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 159,555 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "
แบบประชาอาสา 159,555.00                       



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 494,787 494,787 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 494,787 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
494,787.00                       

152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 490,794.48      490,794.48      ตกลงราคา หจก.แม่บุญ 490,794.48         บาท หจก.แม่บุญ "
490,794.48                       

153 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 499,000 499,000 ตกลงราคา หจก.วรา แอส โซซิเอท 499,000 บาท หจก.วรา แอส โซซิเอท "
499,000.00                       

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสองคอน 3,996,000 4,076,000 e-auction 1 หจก.ด.โชคชัยโยธา 2,485,000 บาท หจก.ด.โชคชัยโยธา เสนอราคาต่ําสุด ยั

หมู่ที่ 3 ตําบลนาฝาย - ตําบลวังสวาป 2 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 2,550,000 บาท 2,485,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,555,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2,812,009 บาท

5 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,970,000 บาท

6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,994,000 บาท

7 หจก.เรืองเจริญวิศว 3,200,000 บาท

8 บจก.วรดา 1975 3,221,026 บาท

9 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 3,260,000 บาท

10 บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3,500,000 บาท

11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,550,000 บาท

12 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 3,558,000 บาท

13 หจก.สุทธิชัยวังสะพุงก่อสร้าง 3,600,000 บาท

14 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 3,600,000 บาท

15 หจก.ยุทธชัยการโยธา 3,660,000 บาท

16 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 3,800,000 บาท

17 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 3,850,000 บาท

18 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 3,956,000 บาท

19 หจก.ธ.ธีรา การโยธา 3,990,000 บาท

20 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,990,000 บาท

21 หจก.วัฒนสุวรรณ 4,000,000 บาท

22 หจก.อารยันก่อสร้าง 4,026,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่  6  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

23 หจก.ธรรมทาง 4,050,000 บาท

24 หจก.แก้วฟ้ารวมกิจ 4,060,000 บาท

25 หจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 4,068,000 บาท

26 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 4,068,000 บาท

27 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 4,068,000 บาท

28 หจก.เทพทัศน์แอสเซท 4,068,000 บาท

29 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 4,068,000 บาท

30 หจก.มังคละคีรี 4,068,000 บาท

31 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 4,068,000 บาท

32 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 4,068,000 บาท

33 หจก.จันทราภรณ์ก่อสร้าง 4,068,000 บาท

34 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,068,000 บาท

35 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 4,068,000 บาท

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังกกแก้ว 2,990,000 3,050,000 e-auction 1 หจก.ช.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง 1,730,000 บาท หจก.ช.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด ยั

หมู่ที่ 9 ตําบลวังสวาป - ตําบลนาฝาย 2 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1,800,000 บาท 1,730,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ด.โชคชัยโยธา 1,839,999 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,100,009 บาท

5 บจก.วรดา 1975 2,199,999 บาท

6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,240,000 บาท

7 หจก.เรืองเจริญวิศว 2,300,000 บาท

8 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,350,000 บาท

9 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 2,440,000 บาท

10 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 2,599,000 บาท

11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,600,000 บาท

12 หจก.ยุทธชัยการโยธา 2,700,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

13 หจก.สุทธิชัยวังสะพุงก่อสร้าง 2,700,000 บาท

14 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,700,000 บาท

15 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 2,740,000 บาท

16 หจก.มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2,800,000 บาท

17 หจก.สยามโพรเกรสอุดร 2,850,000 บาท

18 หจก.ธรรมทาง 2,980,000 บาท

19 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,985,000 บาท

20 หจก.อารยันก่อสร้าง 3,000,000 บาท

21 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 3,000,000 บาท

22 หจก.วัฒนสุวรรณ 3,000,000 บาท

23 หจก.ธ.ธีรา การโยธา 3,000,000 บาท

24 หจก.ที.แอนด์ พี การโยธา 2013 3,030,000 บาท

25 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 3,044,000 บาท

26 บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3,044,000 บาท

27 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 3,044,000 บาท

28 หจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 3,044,000 บาท

29 หจก.แก้วฟ้ารวมกิจ 3,044,000 บาท

30 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 3,044,000 บาท

31 หจก.มังคละคีรี 3,044,000 บาท

32 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณําพศาล 3,044,000 บาท

33 หจก.จักรทวีคอนสตรัคชั่น 3,044,000 บาท

34 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 3,044,000 บาท

35 หจก.จันทราภรณ์ ก่อสร้าง 3,044,000 บาท

36 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 3,044,000 บาท

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดน้ําใส 4,788,000 4,788,000 e-auction 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 3,099,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด ยั



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 1 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง 2 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 4,779,000 บาท 3,099,000.00                     และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน 2109 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 4,200,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 4,779,000 บาท

5 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 4,688,000 บาท

6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 3,360,000
7 หจก.วัฒนสุวรรณ 4,500,000 บาท

8 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 4,100,000 บาท

9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 4,300,000 บาท

10 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,779,000 บาท

11 หจก.รุ่งอรุณวิศวการโยธา 3,570,000 บาท

12 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณําพศาล 4,779,000 บาท

13 หจก.ไทยเอ็มโฟร์ (1999) 4,500,000 บาท

14 หจก.ธ.ธีราการโยธา 4,770,000 บาท

15 หจก.เอ็ม-ซายน์ 4,100,000 บาท

16 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 4,779,000 บาท

17 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง (1992) 4,779,000 บาท

18 หจก.คิงส์วินท๊อป 4,140,000 บาท

19 หจก.ป.ธีรวุฒิ 3,300,000 บาท

20 หจก.ธนภูมิคอนกรีต (2548) 4,738,000 บาท

21 หจก.จันทราภรณ์ ก่อสร้าง 4,779,000 บาท

22 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 4,779,000 บาท

23 หจก.ไพสิฐคอนสตรัคชั่น 4,700,000 บาท

24 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 4,779,000 บาท

25 หจก.ยุทธชัยการโยธา 4,300,000 บาท

26 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 4,660,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 28,500,000 28,500,000 e-auction 1 บจก.นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ 26,150,000 บาท บจก.นงนุชแลนด์สเคป เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 บจก.วรนิทัศน์ ดีเวลลอปเมนท์ 26,215,000 บาท  แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานปรับภูมิทัศน์ 3 หจก.อึ้งแซเฮง 26,215,000 บาท 26,150,000.00                   ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมระบบรถน้ํารอบองค์พระ พุทธมณฑลอีสาน 4 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 26,215,000 บาท

ขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 5 หจก.ชาญกิจวิศวกรรม 26,215,000 บาท

6 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 26,215,000 บาท

7 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 26,215,000 บาท

8 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต 26,215,000 บาท

9 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 26,215,000 บาท

10 หจก.เพชรรวมสาส์นขอนแก่น 26,215,000 บาท

5 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 2,558,000 2,220,000 e-auction 1 หจก.อุดรเพทาย 1,920,000 บาท หจก.อุดรเพทาย เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 บจก.ไนน์ทีนบอร์น บิวด์ 2,075,000 บาท 1,920,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานก่อสร้าง 3 บจก.แอมฟายคอนสตรัคชั่น 2,097,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ห้องน้ําพร้อมอาคารจําหน่ายสินค้า (แห่งที่ 2) 4 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 2,109,000 บาท

พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตําบลศิลา 5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,153,400 บาท

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6 หจก.ไพสิทฐคอนสตรัคชั่น 2,200,000 บาท

7 หจก.วัฒนสุวรรณ 2,216,000 บาท

8 หจก.สยามเทคนิคคอนกรีต 2,216,000 บาท

9 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 2,216,000 บาท

10 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 2,216,000 บาท

11 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 2,216,000 บาท

12 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,216,000 บาท

13 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 2,216,000 บาท

14 บจก.เอ็ม-ซายน์ 2,216,000 บาท

15 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 2,216,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

16 หจก.ป.ธีรวุฒิ 2,216,000 บาท

17 หจก.จันทราภรณ์ ก่อสร้าง 2,216,000 บาท

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 23,843,000 23,666,000 e-auction 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 10,470,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 12,780,000 บาท 10,470,000.00                   และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานขุดลอก 3 หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง 13,016,300 บาท ถูกต้องครบถ้วน

หนองอีเลิง หน้าโครงการพุทธมณฑลอีสานฯ 4 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 16,329,540 บาท

5 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 18,900,000 บาท

6 หจก.สินทวีขนส่ง (1994) 19,900,000 บาท

7 หจก.คิงส์วินท๊อป 20,800,000 บาท

8 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 21,500,000 บาท

9 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 21,900,000 บาท

10 หจก.ไทยเอ็มโฟร์ (1999) 23,100,000 บาท

11 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 23,620,000 บาท

12 หจก.อึ้งแซเฮง 23,626,000 บาท

13 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 23,626,000 บาท

14 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 23,626,000 บาท

7 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 6,111,000 5,791,000 e-auction 1 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 5,680,000 บาท หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 5,690,000 บาท 5,680,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานก่อสร้าง 3 บจก.สยามเทคนิคคอนกรีต 5,781,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

แท่นหินพุทธประวัติ 48 จุด พุทธมณฑลอิสาน 4 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 5,781,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมือง 5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,781,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 6 หจก.เจริญรัตน์วิศวกรรม 5,781,000 บาท

7 หจก.เอ็ม-ซายน์ 5,781,000 บาท

8 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 5,781,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

9 บจก.ป.ธีรวุฒิ 5,781,000 บาท

8 โครงการก่อสร้างศาลาเวชนียสถานพร้อมศาลา 32,331,000 34,286,000 e-auction

และทางเดินพร้อมโคมไฟ พุทธมณฑลอีสาน
จ.ขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

9 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 2,558,000 2,220,000 e-auction 1 หจก.ขอนแก่นพรสุรัตน์ 1,988,888 บาท หจก.ขอนแก่นพรสุรัตน์ เสนอราคาต่ําสุด

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 บจก.แอมฟายคอนสตรัคชั่น 2,097,900 บาท 1,988,888.00                     และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานก่อสร้าง 3 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 2,109,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ห้องน้ําพร้อมอาคารจําหน่ายสินค้า (แห่งที่ 1) 4 หจก.อุดรเพทาย 2,109,000 บาท

5 บจก.ไนน์ทีนบอร์น บิวด์ 2,150,000 บาท

6 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,153,400 บาท

7 บจก.สยามเทคนิคคอนกรีต 2,216,000 บาท

8 หจก.เสวภารุ่งเรืองกิจ 2,216,000 บาท

9 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 2,216,000 บาท

10 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,216,000 บาท

11 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 2,216,000 บาท

12 หจก.เอ็ม-ซายน์ 2,216,000 บาท

13 บจก.ขอนแก่นยูนิตี้ คอนสตรัคชั่น 2,216,000 บาท

14 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 2,216,000 บาท

15 บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น 2,216,000 บาท

16 บจก.ป.ธีรวุฒิ 2,216,000 บาท

17 หจก.จันทราภรณ์ ก่อสร้าง 2,216,000 บาท

18 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 2,216,000 บาท

19 หจก.ไพสิทฐคอนสตรัคชั่น 2,200,000 บาท

20 หจก.วัฒนสุวรรณ 2,200,000 บาท

** ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคํานวณราคากลางผิดพลาด



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

10 โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง สาย ขก.10050 2,000,000 2,005,500 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,987,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด ยั

บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ (ช่วงบ้านหนองโน - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,988,500 บาท 1,987,000.00                     และมีคุณสมบัติ

บ้านฝาง) ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,999,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงแผ่นดิน 1,805,000 1,843,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,802,000 บาท หจก.ช.ธนาวิศว์ " ยั

หมายเลข 2183 - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,803,000 บาท 1,802,000.00                     
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,803,500 บาท

4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,804,000 บาท

12 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 1,087,000 1,000,000 สอบราคา 1 บจก.เอกบาดาล สาขา 2 780,000 บาท บจก.เอกบาดาล สาขา 2 " ยั

จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ตําบลในเมือง 2 หจก.ส.ชินนะคอนโทรล 799,482 บาท 780,000.00                       
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานก่อสร้างห้องน้ํา 3 หจก.ขอนแก่นพรสุรัตน์ 829,000 บาท

4 หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง (1992) 880,000 บาท

5 หจก.บิวดิ้งไลน์ 2012 900,000 บาท

6 หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 950,000 บาท

7 หจก.ค.โชคอนันต์ก่อสร้าง 2001 965,000 บาท

8 หจก.สหบุญวิศวกรรม 999,000 บาท

9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 2,200,000 บาท

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,980,000 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรพย์สหกิจ 1,675,000 บาท หจก.ทวีทรพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด ยั



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบผิวเรียบ เคพซีล สายบ้ารสวนสวรรค์ 2 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,690,000 บาท 1,675,000.00                     และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลหนองแดง 3 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,782,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,900,000 บาท

5 หจก.มหานคร โรด 1,900,000 บาท

6 หจก.มวลมิตรคอนสตรัคชั่น 1,980,000 บาท

7 หจก.ศิริสถิตย์กรุ๊ป 1,980,000 บาท

8 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,980,000 บาท

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเจ้าเมือง 1,300,000 1,367,000 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,297,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง " ยั

หมู่ที่ 6 ตําบลแคนเหนือ - บ้านสร้างเอี่ยน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,297,500 บาท 1,297,000.00                     
หมู่ที่ 8 ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,299,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,991,000 2,071,000 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,987,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ " ยั

แบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ขก 3037 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,988,000 บาท 1,987,000.00                     
บ้านหนองสองห้อง - ตําบลกุดหอยกาบ 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,990,000 บาท

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่า 1,194,000 1,223,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 860,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ " ยั

หมู่ที่ 2 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง - 2 หจก.นภัส แอสฟัลท์ 864,000 บาท 860,000.00                       
เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 913,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 988,000 บาท

5 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,000,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด

6 หจก.ดีอาร์บี 1,000,000 บาท และมีคุณสมบัติ

7 หจก.ชินพรวิศวกรรม 1,037,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

8 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,074,600 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

9 หจก.คิงส์วินท๊อป 1,194,000 บาท

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกั่วป่า 752,000 771,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 616,800 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ " ยั

หมู่ที่ 1 ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง 2 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 620,000 บาท 616,800.00                       
จังหวัดขอนแก่น - เขตอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 3 หจก.ชินพรวิศวกรรม 650,000 บาท

จังหวัดบุรีรัมย์ 4 หจก.ดีอาร์บี 464,000 บาท

5 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 676,800 บาท

6 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 688,000 บาท

7 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 700,000 บาท

8 หจก.คิงส์วินท๊อป 751,000 บาท

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด 1,842,000 1,877,000 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,839,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง " ยั

หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยม่วง - ตําบลภูผาม่าน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,840,500 บาท 1,839,000.00                     
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หบจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1,841,500 บาท

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงนางเบ้า - 1,498,000 1,498,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,495,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา " ยั

พัฒนา หมู่ที่ 12 ตําบลหนองแวงนางเบ้า - 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,497,000 บาท 1,495,000.00                     
บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลเก่างิ้ว 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,497,500 บาท

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคลองน้อย 1,414,000 1,449,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,059,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด ยั

หมู่ที่ 4 ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองห้อง - 2 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,080,000 บาท 1,059,000.00                     และมีคุณสมบัติ

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ชินพรวิศวกรรม 1,230,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,272,600 บาท

5 หจก.ดีอาร์บี 1,299,000 บาท

6 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,300,000 บาท

7 หจก.คิงส์วินท๊อป 1,412,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

21 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 2,000,000 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,997,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ " ยั

สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 ตําบลภูเวียง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,998,500 บาท 1,997,000.00                     
อําเภอภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตําบลขนวน 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,999,000 บาท

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,999,000 บาท

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฝายแดง 484,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 474,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
บ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน - บ้านแห้ว 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 476,000 บาท 474,000.00                       
หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านโนน เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 478,500 บาท

สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตําบลนาจาน - 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 491,000 บาท 489,000.00                       
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตําบลคําแคน 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 300,000 300,000 ตกลงราคา 1 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง 296,000 บาท บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอราคาต่ําสุด

บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองเพีย -  แอนด์คอนสตรัคชั่น 296,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 298,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 299,000 บาท

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,800 499,800 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 494,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชมแพก่อสร้าง 496,000 บาท 494,000.00                       
อําเภอหนองเรือ - บ้านถ้ําแข้ ตําบลสงเปือย 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 498,000 บาท

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

26 โครงการขุดลอกลําห้วยสวนกล้วย (ตอนล่าง) 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้ารโพนทอง หมู่ที่ 1,10 ตําบลโนนทอง 2 หจก.แม่บุญ 482,000 บาท 480,000.00                       
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 484,500 บาท

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 486,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 " ยั

สายจากบ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7,8 ตําบลป่าหวายนั่ง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 488,000 บาท 486,000.00                       
อําเภอบ้านฝาง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 490,000 บาท

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุง 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 486,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา - ถนนมิตรภาพ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท 486,000.00                       
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 489,000 บาท

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 493,000 493,000 ตกลงราคา 1 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง 488,000 บาท บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ําสุด

บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 490,000 บาท 488,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 492,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - โสกดินแดง 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 492,000 บาท 489,000.00                       
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น - ชัยภูมิ

31 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 373,000 373,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 369,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านสารจอด หมู่ที่ 2 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 370,000 บาท 369,000.00                       
ตําบลซํายาง - ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 372,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

32 โครงการขุดลอกลําห้วยหินเหิบ บ้านโนนทอง 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 493,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 1,10 ตําบลโนนทอง - บ้านนา หมู่ที่ 6 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท 493,000.00                       
ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 497,500 บาท

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 483,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 " ยั

บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านหว้า 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 485,000 บาท 483,000.00                       
อําเภอเมือง - อําเภอบ้านฝาง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 486,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

34 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 489,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหว้า 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท 489,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

35 โครงการขุดลอกลําห้วยสองคอน (ตอนล่าง) 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านรัตนะ หมู่ที่ 2,11 ตําบลโนนทอง 2 หจก.แม่บุญ 482,000 บาท 480,000.00                       
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 484,500 บาท

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง 493,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.มี พัฒนาขอนแก่น 485,000 บาท หจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 12 ตําบลศิลา - ตําบลแดงใหญ่ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 487,000 บาท 485,000.00                       
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 488,000 บาท

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 " ยั

บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตําบลดอนช้าง - 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 480,000 บาท 479,000.00                       
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อําเภอเมือง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 483,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแก่น

38 โครงการขุดลอกลําห้วยขามป้อม 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 493,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านภูมูลเบ้า 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 495,000 บาท 493,000.00                       
หมู่ที่ 16 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 497,500 บาท

จังหวัดขอนแก่น

39 โครงการขุดลอกลําห้วยหลัวตอนกลาง 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 490,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ําสุด

บ้านเม็ง หมู่ที่ 1,2,8 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 491,000 บาท 490,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ตําบลบ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 494,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

40 โครงการขุดลอกลําห้วยนา (ตอนบน) 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ตําบลแวงน้อย - 2 หจก.แม่บุญ 481,000 บาท 480,000.00                       
เขตตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 484,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

41 โครงการขุดลอกลําห้วยคลองเหมือง 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านทางหวาง หมู่ที่ 1 ตําบลทางขวาง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 488,000 บาท 486,000.00                       
อําเภอแวงน้อย - เขตตําบลโคกสง่า อําเภอพล 3 หจก.แม่บุญ 490,500 บาท

จังหวัดขอนแก่น

42 โครงการขุดลอกลําห้วยบ่ง บ้านป่าเป้ง 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 8 ตําบลแวงน้อย - เขตตําบลท่านางแนว 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 488,000 บาท 486,000.00                       
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท

43 โครงการขุดลอกลําห้วยหินแตก บ้านหินลาด 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 492,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 12 ตําบลโนนทอง - เขตตําบลโนนสะอาด 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 493,000 บาท 492,000.00                       
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 496,000 บาท

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหว้า 499,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 482,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด ยั

หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านหว้า - ถนนเหล่านาดี 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 485,000 บาท 482,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 486,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยฮวก 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                       
หมู่ที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมตําบลคําแคน 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 492,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลา หมู่ที่ 18 280,000 278,000 ตกลงราคา 1 หจก.มี พัฒนาขอนแก่น 274,000 บาท หจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
ตําบลศิลา อําเภอเมือง - อําเภอน้ําพอง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 275,000 บาท 274,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 277,000 บาท

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 484,000 บาท 483,000.00                       
บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 486,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

48 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 411,000 411,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 407,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 408,000 บาท 407,000.00                       
หมู่ที่ 11 ตําบลศรีสุข - ตําบลหนองแดง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 410,000 บาท

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

49 โครงการขุดลอกลําห้วยนาโพธิ์ หมู่ที่ 2,8,9 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

ตําบลสะอาด อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท 480,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ถึงแม่น้ําชี 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 484,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

50 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สาย ขก 23- แยกบ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 2 หจก.เด โอ บี คอนส์ 492,000 บาท 490,000.00                       
ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท

51 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 411,000 411,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 407,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 408,000 บาท 407,000.00                       
บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตําบลศรีสุข - 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 410,000 บาท

ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 487,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 476,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ " ยั

สายบ้านบ่ใหญ่ หมู่ที่ 3,8 ตําคูคํา 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 478,000 บาท 476,000.00                       
เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองบัวน้อย - 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 480,000 บาท

บ้านกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 " ยั

บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหว้า 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 481,000 บาท 479,000.00                       
อําเภอเมือง - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,500 บาท

54 โครงการขุดลอกหน้าฝาย ช่วงบ้านหนองยายเกลี้ยง 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 5 ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - 2 หจก.แม่บุญ 488,000 บาท 485,000.00                       และมีคุณสมบัติ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตําบลปอแดง - 2 หจก.แม่บุญ 490,000 บาท 489,000.00                       
บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแท่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 493,000 บาท

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

56 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองขาม 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
หมู่ที่ 11 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตําบลกุดเค้า 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 485,000 บาท 483,000.00                         
อําเภอมัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 487,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                       
ตําบลนางาม เชื่อมทางหลวงชบทหมายเลข 2013 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 486,500 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 481,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
สายจากบ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 482,000 บาท 481,000.00                       
ตําบลบ้านแท่น - ถึงบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท

ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
59 โครงการขุดลอกลําห้วยยาง บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 498,800 476,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 471,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

ตําบลนางาม - บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 472,000 บาท 471,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 475,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 487,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 476,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

สายบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3,8 ตําบลคูคํา 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 478,000 บาท 476,000.00                       
เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองบัวน้อย - 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 480,000 บาท

บ้านกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

61 โครงการขุดลอกลําห้วยกุดผักหนาม 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านกุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลคึมชาด 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 494,000.00                       
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,000 บาท

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพัฒนาขอนแก่น 486,000 บาท บจก.มีพัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา - ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท 486,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท

63 โครงการขุดลอกลําห้วยน้ําเซิน บ้านหนองนกเขียน 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 490,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888
หมู่ที่ 21 - บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 16 ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 492,000 บาท 490,000.00                         
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 493,500 บาท

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงชนบท 400,000 393,600 ตกลงราคา 1 หจก.ซีบีบี คอนสตรัคชั่น 392,000 บาท หจก.ซีบีบี คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด

ขก 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 393,000 บาท 392,000.00                         และมีคุณสมบัติ

บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยโจด 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 395,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 1 0ตําบลกุดเค้า - 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 491,000 บาท 489,000.00                       
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,500 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง " ยั

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 484,000 บาท 482,000.00                       
อําเภอมัญจาคีรี - บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 485,000 บาท

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เกลี่ยเรียบ) 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 494,000 บาท หจก.แม่บุญ "
สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตําบลโนนทอง - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 494,000.00                       
บ้านตลาดน้อย ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 498,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตําบลนางาม - 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้า 490,000 บาท 489,000.00                       
ทางหลวงชนบทสาย 2013 อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข 2013 2 หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท 489,000.00                         และมีคุณสมบัติ

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยแก 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท 489,000.00                         
อําเภอชนบท - เขตอําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยไร่ 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 ร้านดีดีบิลดิ้ง 485,000 บาท ร้านดีดีบิลดิ้ง "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 2 ตําบลโนนพยอม เชื่อมตําบลห้วยแก 2 บจก.เลิศปรีชาเอ็นจิเนียริ่งฯ 487,000 บาท 485,000.00                       
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 488,500 บาท

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุง 459,000 456,000 ตกลงราคา 1 บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 452,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น
หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 454,000 บาท 452,000.00                       
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 455,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 490,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.เคียงโยธา 492,000 บาท 490,000.00                       
เขตติดต่อตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 494,500 บาท

74 โครงการขุดขยายลําห้วยสองคอนตอนกลาง 305,000 312,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 301,000 บาท หจก.แม่บุญ เสนอราคาต่ําสุด

บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2,3,11 ตําบลโนนทอง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 302,000 บาท 301,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - แม่น้ําชี 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 303,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 304,000 บาท

75 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 489,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 - บ้านดงลาน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท 489,000.00                         
หมู่ที่ 9 ตําบลดงลาน - ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

76 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบเคพซีล บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตําบลดอนช้าง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท 494,000.00                         
อําเภอเมือง - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท

4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

77 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยค้อ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 ร้านดีดีบิลดิ้ง 494,000 บาท ร้านดีดีบิลดิ้ง "
หมู่ที่ 3 เชื่อมตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท 2 บจก.เลิศปรีชา เอ็ยจิเนียริ่ง 495,000 บาท 494,000.00                         
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท

4 หจก.แม่บุญ 498,500 บาท

78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําน้อย 246,700 244,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 240,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน - เขตตําบลท่าศาลา 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 242,000 บาท 240,000.00                         
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 243,000 บาท

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11,16 ตําบลสาวะถี 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 477,000 บาท 475,000.00                         และมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง - บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1,2 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 478,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 479,500 บาท

80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 486,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 487,500 บาท

81 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 445,000 445,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 440,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านหัวนาหม่อ ฟมู่ที่ 7,15 ตําบลกุดธาตุ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 441,000 บาท 440,000.00                         
ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 443,000 บาท

82 โครงการขุดลอกลําห้วยอีโง้ง บ้านหนองหอย 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 7 ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 488,000 บาท 486,000.00                         
เขตตําบลลอมคอม อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 489,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 490,000 บาท

83 โครงการขุดลอกลําห้วยขัวน้อย บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ตําบลท่าวัด อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,000 บาท 486,000.00                         
เขตอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 489,000 บาท

4 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท

84 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 489,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก 2 หจก.แม่บุญ 490,000 บาท 489,000.00                         และมีคุณสมบัติ

อําเภอชนบท - เขตโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 192,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 494,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหนามแท่ง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท 494,000.00                         
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ - 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท

ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน, 265,500 265,500 ตกลงราคา 1 หจก.ช.กินรี เอ็นจิเนียริ่ง 265,000 บาท หจก.ช.กินรี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ "
อาคารประกอบและบ้านพักครู ภายในโรงเรียน แอนด์คอนสตรัคชั่น 265,000.00                         
ซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง จังฟวัดขอนแก่น 2 หจก.ก.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 269,000 บาท

3 นายสุวัตรชัย โคบุตรี 270,000 บาท

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท 489,000.00                         
บ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 493,500 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

88 โครงการขุดลอกลําห้วยกุดมองตอนบน บ้านกุดเลา 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 494,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 3 - บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                         
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 498,000 บาท

89 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 481,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 467,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด

บ้านคําจั่น หมู่ที่ 6 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 469,000 บาท 467,000.00                         และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแก่น - แยกถนนสาย ขก.ถ.10056 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

บ้านนาคู - บ้านคําจั่น- ถนนสาย ขก 2039
(น้ําพอง - กระนวน)

90 โครงการขุดลอกลําห้วยปลาร้า บ้านภูมูลเบ้า 496,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 491,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 4 - แม่น้ําเซิญ ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 493,000 บาท 491,000.00                         
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 494,000 บาท

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 490,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "
บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อฝายชนบท 2 หจก.พูลทรีพย์ธนอนันต์ 492,000 บาท 490,000.00                         
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 493,500 บาท

92 โครงการขุดลอกลําห้วยไส้ไก่ บ้านโนนตะโก 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองมะเขือ - เขตตําบลลอมคอม 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,000 บาท 486,000.00                         
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 490,000 บาท

93 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระพ้งข่า 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 498,000 บาท 495,000.00                         
บ้านหนองโพน ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 499,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

94 โครงการขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วงบ้านหนองแสง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 2 ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง - 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 495,000.00                         และมีคุณสมบัติ

เขตอําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

95 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 -บ้านโนนสํานัก หมู่ที่ 5 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 491,000 บาท 489,000.00                         
ตําบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบท 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,500 บาท

หมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก 2 หจก.แม่บุญ 483,000 บาท 482,000.00                         
อําเภอชนบท - เขตอําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 485,000 บาท

97 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตําบลบัวใหญ่ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 494,000.00                         
บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตําบลทรายมูล 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

98 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 353,000 353,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 349,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านซําจําปา หมู่ที่ 6 - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 350,000 บาท 349,000.00                         
บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10 ตําบลดงลาน - 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 352,000 บาท

ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

99 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 494,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฝายหิน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,000 บาท 494,000.00                         และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 4 ตําบลวังหินลาด - ตําบลหนองไผ่ 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

100 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระพังข่า 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 " ยั

หมู่ที่ 5 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 498,000 บาท 495,000.00                         
บ้านหนองโพน ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 499,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตําบลหนองแปน 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 483,000 บาท 482,000.00                         
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท

102 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 482,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตําบลวังแสง - 2 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 484,000 บาท 482,000.00                         
บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตําบลโนนพะยอม 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 485,000 บาท

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

103 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านแก้งค้อ หมู่ที่ 2 ตําบลนาแพง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         
อําเภอโคกโพธ์ไชย - ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 486,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
104 โครงการขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วงบ้านเหล่าใหญ่ 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 9 ตําบลนาข่า - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 482,000 บาท 480,000.00                         และมีคุณสมบัติ

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 484,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

105 โครงการขุดสระน้ําส่งเสริมอาชีพ 490,000 506,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 485,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอําเภอแวงน้อย 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 487,000 บาท 485,000.00                         



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแก่น จํานวน 20 บ่อ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,000 บาท

106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 455,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 451,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตําบลสาวะถี - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 453,000 บาท 451,000.00                         
ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 454,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

107 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 479,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตําบลนางาม 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 480,000 บาท 479,000.00                         
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - ตําบลหนองดู่ 3 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท

อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

108 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 478,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 473,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 - บ้านหนองดู่ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 475,000 บาท 473,000.00                         
หมู่ที่ 12 ตําบลในเมือง - ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 477,000 บาท

อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

109 โครงการขุดลอกลําห้วยเสียว (ตอนบน) 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

ช่วงบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตําบลดอนดู่ 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 494,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

110 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 486,000 476,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 471,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตําบลทรายมูล 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 473,000 บาท 471,000.00                       
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท

ขก 2039 (น้ําพอง - กระนวน)



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

111 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยยาง 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตําบลวังแสง 2 หจก.แม่บุญ 488,000 บาท 485,000.00                       
อําเภอชนบฃบท - ตําบลแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

112 โครงการขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตําบลแวงน้อย 2 หจก.แม่บุญ 483,000 บาท 480,000.00                       
อําเภอแวงน้อย - เขตตําบลลอมคอม 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 484,000 บาท

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

113 โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรเคพซีล ช่วงบ้านวังหว้า 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสะอาด - บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                       
ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 499,000 บาท

114 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1- บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                       และมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบลสวนหม่อน 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 492,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

115 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         
หมายเลข 2062 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 487,000 บาท

116 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 389,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ขก 10062 บ้านทองหลาง - บ้านโต้น - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 490,000 บาท 389,000.00                         
แยกบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 493,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

117 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตําบลสวนหม่อน - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                       
ทางหลวงชนบท สาย 4008 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 492,500 บาท

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลา หมู่ที่ 1 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพัฒนาขอนแก่น 486,000 บาท บจก.มีพัฒนาขอนแก่น "
ตําบลศิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตําบลสําราญ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท 486,000.00                         
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 489,000 บาท

119 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยบุหรี่ ช่วงบ้านแจ้ง 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหม่อน 2 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 487,000 บาท 485,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 488,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,500 บาท

120 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วย 480,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.ฟุ้งคอนกรีต 475,000 บาท หจก.ฟุ้งคอนกรีต "
ทรายขาว บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 476,000 บาท 475,000.00                       
ตําบลวังเพิ่ม - ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 479,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

121 โครงการขุดลอกลําห้วยโกรก บ้านหนองตะครอง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 2 ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท 494,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 498,000 บาท

122 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 444,000 444,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 440,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

สาย ขก 2038 - แยกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 442,000 บาท 440,000.00                       
บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตําบลในเมือง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 443,000 บาท

อําเภอเวียงก่า จังหวัดขอนแก่น

123 โครงการก่อาร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 460,000 460,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 455,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ขก 4021 - แยกบ้านหนองโพนน้อย 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 457,000 บาท 455,000.00                       
หมู่ที่ 7 ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 458,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
124 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแท่น - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                         และมีคุณสมบัติ

วัดป่ามาบตากล้า ตําบลปอแดง อําเภอชนบท 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าแก 493,000 490,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพัฒนาขอนแก่น 485,000 บาท บจก.มีพัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 6 ตําบลศิลา - ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 487,000 บาท 485,000.00                       
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 488,500 บาท

126 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 373,000 373,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 369,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 370,000 บาท 369,000.00                       
 ตําบลหนองแดง - ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 372,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000           บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 - บ้านเขวา หมู่ที่ 9 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 485,000           บาท 483,000.00                         
ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,000           บาท

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น - ชัยภูมิ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

128 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 487,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 476,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
สายบ้านหลบเลา หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยเตย 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 478,000 บาท 476,000.00                       
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น - บ้านจอมศรี 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 480,000 บาท

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
129 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                       และมีคุณสมบัติ

อ่างเก็บน้ําคําบอน ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบล- 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 492,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

คําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

130 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 481,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแท่น 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 481,000.00                       
อําเภอชนบท - บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 3 หจก.แม่บุญ 494,000 บาท

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น

131 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านขาม 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,500 บาท 494,000.00                         
อําเภอน้ําพอง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 498,000 บาท

ตําบลห้วยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

132 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านนาคําน้อย หมู่ที่ 1 - บ้านบัวใหญ่ 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท 494,000.00                         
หมู่ที่ 12 ตําบลบัวใหญ่ - ตําบลบ้านขาม 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 497,000 บาท

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

133 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 434,000 434,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 430,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

สาย ขก 2133 -  แยกบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 432,000 บาท 430,000.00                         และมีคุณสมบัติ

บ้านหนองหว้า ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 433,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหิน 493,000 490,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพัฒนาขอนแก่น 485,000 บาท บจก.มีพัฒนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 486,000 บาท 485,000.00                         
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 489,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 438,000 434,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 430,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 - ฝายมะรึกคึกคัก 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 432,000 บาท 430,000.00                         
ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบลท่าศาลา 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 433,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

136 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         
บ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 486,500 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 256,000 256,000 ตกลงราคา 1 บจก.ตักศิลาเอ็นเตอร์ไพร์ส 254,000 บาท บจก.ตักศิลาเอ็นเตอร์ไพร์ส "
สายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น
แห่งที่ 3 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บ้านหนองปิง หมู่ที่ 18 ตําบลสาวะถี - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 477,000 บาท 475,000.00                         และมีคุณสมบัติ

บ้านหนองปอ หมู่ที่ 2,19 ตําบลบ้านค้อ 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 478,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
เข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านนางาม หมู่ที่ 12 - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                         
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2013 อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

140 โครงการจ้างจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ 362,700 362,700 ตกลงราคา บจก.ไอดีไดร์ฟเวอร์ 362,700 บาท บจก.ไอดีไดร์ฟเวอร์ และมีคุณสมบัติ

ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร 362,700.00                         ถูกต้องครบถ้วน

ประจําปี 2560 รุ่นที่ 2

141 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน 393,000 393,000 ตกลงราคา ร้าน สิงห์ อิเล็กทริค เครื่องมือแพทย์ 393,000 บาท ร้าน สิงห์ อิเล็กทริคฯ "
สาย ขก.ถ. (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) 393,000.00                         
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

142 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 132,000 132,000 ตกลงราคา นายธนาวุฒิ ชินภักดี 132,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภักดี "
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง 132,000.00                       

143 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 162,000 162,000 ตกลงราคา นายสมชัย คงไกร 162,000 บาท นายสมชัย คงไกร และมีคุณสมบัติ

พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 162,000.00                       ถูกต้องครบถ้วน

จํานวน 3 คัน



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

144 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย 271,000 271,000 ตกลงราคา หจก.ธัญญาศิริก่อสร้าง 271,000 บาท หจก.ธัญญาศิริก่อสร้าง "
ทางถนน 271,000.00                       

145 จ้างทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี 183,000 183,000 ตกลงราคา ร้านพัชรพลการค้า 183,000 บาท ร้านพัชรพลการค้า "
และงานรับ - ส่งเสด็จฯ 183,000.00                         

146 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 162,000 162,000 ตกลงราคา นายสมชัย คงไกร 162,000 บาท นายสมชัย คงไกร "
162,000.00                       

147 จ้างปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า 5,037,949.55    5,037,949.55    กรณีพิเศษ การไฟฟ้าสวนภูมิภาค 5,037,949.55        บาท การไฟฟ้าสวนภูมิภาคฯ "
จังหวัดขอนแก่น 5,037,949.55                       

148 จัดซื้อวัสดุการก่อสร้างเพื่อฝึกปฎิบัติจัดทําฝายหินทิ้ง 173,785 173,785 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 173,785 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข " ส

แบบประชาอาสา 173,785.00                       

149 ซื้อชุดวอร์ม (เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว) 231,000 231,000 ตกลงราคา ร้านศรีทองสปอร์ต 231,000 บาท ร้านศรีทองสปอร์ต และมีคุณสมบัติ ส

จํานวน 231 ชุด 231,000.00                       ถูกต้องครบถ้วน

150 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อฝึกปฏิบัติจัดทําฝายหินทิ้ง 159,555 159,555 ตกลงราคา บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 159,555 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข " ส

แบบประชาอาสา 159,555.00                       



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 494,787 494,787 ตกลงราคา หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 494,787 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ " ส

494,787.00                       

152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 490,794.48      490,794.48      ตกลงราคา หจก.แม่บุญ 490,794.48         บาท หจก.แม่บุญ " ส

490,794.48                       

153 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 499,000 499,000 ตกลงราคา หจก.วรา แอส โซซิเอท 499,000 บาท หจก.วรา แอส โซซิเอท " ส

499,000.00                       

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


