
ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ
1 ซ้ือครุภณัฑ์หอ้ง E-classroom ส่งเสริมพฒันาการ 9,263,100 9,962,000 e-auction **ยกเลิกประกาศ เนือ่งจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพยีงรายเดียว

เด็กปฐมวัย เพื่อพฒันาคุณภาพศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

สังกดัองค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 ในเขตจังหวัดขอนแกน่ จ านวน 21 ชุดๆ ละ 

17 รายการ

2 ซ้ือกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) พร้อมติดต้ัง 2,656,400 2,423,000 e-auction **ยกเลิกประกาศ เนือ่งจากมีความคลาดเคล่ือนในการก าหนดรายละเอยีดคุณลักษณะและราคากลาง ไม่ตรวตามรายละเอยีดทีข่ออนุมัติ

จ านวน 4 ชุด ใช้ในราชการสถานขีนส่งผู้โดยสาร ต่อคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย ระดับจงัหวดั

จ านวน 4 แหง่

3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เคพซีล 6,200,000 6,346,000 e-auction 1 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 6,190,000 บาท หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา เสนอราคาต่ าสุด

บา้นหนองคลองนอ้ย หมู่ที่ 8 ต าบลปาุมะนาว 2 หจก.ทองใบพฒันา 6,336,000 บาท 6,190,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อ าเภอบา้นฝาง - ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 3 หจก.ราชสีมากนกวรรณกอ่สร้าง 6,336,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแกน่ 4 หจก.อึ้งแซเฮง 6,336,000 บาท

5 หจก.อรรถวฒัน์ 6,336,000 บาท

6 หจก.ต.ไทยเจริญอทุุมพรกอ่สร้าง 6,336,000 บาท

7 หจก.กจิเจริญวสัดุ (1994) 6,336,000 บาท

8 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวสัดุกอ่สร้าง 6,336,000 บาท

9 หจก.สุขสมบัติขอนแกน่ 6,336,000 บาท

10 หจก.ณรงค์ รสชก. 6,336,000 บาท

11 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 6,336,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น

  วันที.่.......  ..เดือน กันยายน พ.ศ.2560

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

12 หจก.สินทวขีนส่ง (1994) 6,336,000 บาท

13 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 6,336,000 บาท

14 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 6,336,000 บาท

15 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 6,336,000 บาท

16 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 6,336,000 บาท

17 หจก.ขอนแกน่ธนสุวรรณไพศาล 6,336,000 บาท

18 หจก.อดุรอนวชักอ่สร้าง 6,336,000 บาท

19 หจก.คิงส์วนิท๊อป 6,336,000 บาท

20 หจก.ป.ธรีวฒิุ 6,336,000 บาท

21 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 6,336,000 บาท

22 หจก.ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี 6,336,000 บาท

23 หจก.พณักมลกอ่สร้าง 6,336,000 บาท

24 หจก.ยทุธชัยการโยธา 6,336,000 บาท

25 หจก.ทรัพยท์วคูีณกอ่สร้าง 6,336,000 บาท

26 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 6,336,000 บาท

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เคพซีล e-auction 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 1,990,000 บาท หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ เสนอราคาต่ าสุด

สาย ขก.ถ.1-0077 บา้นดอนฉิม - บา้นกดุหมากเหบ็ 2 หจก.อึ้งแซเฮง 2,060,000 บาท 1,990,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแกน่ 3 บจก.เอ ซี เอม็ ดีเวลลอปเมนท์ 2,100,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 2,479,000 บาท

5 หจก.ต.ไทยเจริญอทุุมพรกอ่สร้าง 2,580,000 บาท

6 หจก.สุขสมบัติขอนแกน่ 2,628,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

7 หจก.อภษิฎาคอนส์ 2,670,000 บาท

8 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,860,000 บาท

9 หจก.ธรรมทาง 2,900,000 บาท

10 หจก.กจิเจริญวสัดุ (1994) 2,900,000 บาท

11 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,915,000 บาท

12 หจก.ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี 2,915,000 บาท

13 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,915,000 บาท

14 หจ.อดุรอนวชักอ่สร้าง 2,915,000 บาท

15 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวสัดุกอ่สร้าง 2,915,000 บาท

16 บจก.อ าพนวศิวกรรม 2,915,000 บาท

17 หจก.พณักมลกอ่สร้าง 2,915,000 บาท

18 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,915,000 บาท

19 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 2,915,000 บาท

20 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 2,915,000 บาท

21 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,915,000 บาท

22 บจก.เอส มหานครคอนกรีต 2,915,000 บาท

23 หจก.ขอนแกน่ธนสุรรณไพศาล 2,915,000 บาท

24 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 2,915,000 บาท

25 หจก.ณัฐพลกอ่สร้าง 2,915,000 บาท

26 หจก.ราชสีมากนกวรรณกอ่สร้าง 2,915,000 บาท

5 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีล บา้นดอนโจด 255,000 255,000 e-auction 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 1,749,000 บาท หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 6 ต าบลดอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ - บา้นหว้ยยาง 2 บจก.เอ ซี เอม็ ดีเวลลอปเมนท์ 2,550,000 บาท 1,749,000.00                     และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 8 ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ราชสีมากนกวรรณกอ่สร้าง 1,840,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.อึ้งแซเฮง 2,280,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

5 หจก.ต.ไทยเจริญอทุุมพรกอ่สร้าง 2,430,000 บาท

6 หจก.อภษิฎาคอนส์ 2,169,000 บาท

7 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 2,515,000 บาท

8 หจก.กจิเจริญวสัดุ (1994) 2,550,000 บาท

9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวสัดุกอ่สร้าง 2,550,000 บาท

10 หจก.ธรรมทาง 2,550,000 บาท

11 หจก.ณัฐพลกอ่สร้าง 2,550,000 บาท

12 หจก.สุขสมบัติขอนแกน่ 2,299,500 บาท

13 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,550,000 บาท

14 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,550,000 บาท

15 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 2,550,000 บาท

16 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 2,550,000 บาท

17 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 2,550,000 บาท

18 หจก.ขอนแกน่ธนสุรรณไพศาล 2,550,000 บาท

19 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 2,550,000 บาท

20 บจก.อ าพนวศิวกรรม 2,550,000 บาท

21 หจ.อดุรอนวชักอ่สร้าง 2,550,000 บาท

22 บจก.เอส มหานครคอนกรีต 2,550,000 บาท

23 หจก.สันติสุขมหาสารคาม 2,550,000 บาท

24 หจก.ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี 2,550,000 บาท

25 หจก.พณักมลกอ่สร้าง 2,550,000 บาท

26 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,550,000 บาท

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 3,284,000 3,240,000 e-auction 1 หจก.ที ว ีพ ีการโยธา 3,228,000 บาท หจก.ที ว ีพ ีการโยธา เสนอราคาต่ าสุด

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย ขก.ถ.1003 2 หจก.ทองใบพฒันา 3,230,000 บาท 3,228,000.00                     และมีคุณสมบัติ



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บา้นวังศักด์ิดา หมู่ที่ 13 ต าบลนาหนองทุ่ม 3 หจก.ราชสีมากนกวรรณกอ่สร้าง 3,234,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อ าเภอชุมแพ - บา้นหว้ยมว่ง อ าเภอภผูามา่น 4 หจก.ต.ไทยเจริญอทุุมพรกอ่สร้าง 3,234,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่ 5 หจก อภษิฎาคอนส์ 3,234,000 บาท

6 หจก.กจิเจริญวสัดุ(1994) 3,234,000 บาท

7 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวสัดุกอ่สร้าง 3,234,000 บาท

8 หจก.สุขสมบัติขอนแกน่ 3,234,000 บาท

9 หจก.ณรงค์ รสชก. 3,234,000 บาท

10 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 3,234,000 บาท

11 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 3,234,000 บาท

12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 3,234,000 บาท

13 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 3,234,000 บาท

14 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 3,234,000 บาท

15 หจก.ขอนแกน่ธนสุวรรณไพศาล 3,234,000 บาท

16 หจก.เทพยท์ัศน์ แอสเซท 3,234,000 บาท

17 หจก.อดุรอนวชักอ่สร้าง 3,234,000 บาท

18 หจก.อดุรพรทิพยก์อ่สร้าง(1992) 3,234,000 บาท

19 หจก.นากลางพฒันา (1992) 3,234,000 บาท

20 หจก.ป.ธรีวฒิุ 3,234,000 บาท

21 หจก.ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี 3,234,000 บาท

22 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 3,234,000 บาท

7 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 2,000,000 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 1,989,000 บาท หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ เสนอราคาต่ าสุด

สายบา้นหนองโพนนอ้ย หมู่ที่ 7 ต าบลกดุขอนแกน่- 2 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 1,990,000 บาท 1,989,000.00                     และมีคุณสมบัติ

บา้นหนองกงุธนสาร หมู่ที่ 12 ต าบลหนองกงุธนสาร 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 1,998,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน่



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 2,000,000 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 1,989,000 บาท หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ "

สายบา้นวังชัย หมู่ที่ 5 ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง - 2 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 1,990,000 บาท 1,989,000.00                     

บา้นคึมชาติ หมู่ที่ 8 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 1,998,500 บาท

จังหวัดขอนแกน่

9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,993,000 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 1,990,000 บาท หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ เสนอราคาต่ าสุด

สายบา้นหนองขาม หมู่ที่ 6 ต าบลนาชุมแสง 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 1,991,500 บาท 1,990,000.00                     และมีคุณสมบัติ

อ าเภอภเูวียง -บา้นหนองแวง หมู่ที่ 7 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 1,992,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ 4 บจก.เอส มหานคร คอนกรีต 1,993,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

10 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,990,000 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 1,987,000 บาท หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา "

บา้นโนนน้ าผ้ึง หมู่ที่ 2 ต าบลดงเมอืงแอม - 2 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 1,988,000 บาท 1,987,000.00                     

ทางหลวงชนบท 4008 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 1,998,500 บาท

11 โครงการกอ่สร้างถนนส าหรับใหน้้ าล้นผ่าน คสล. 1,218,000 1,218,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,216,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "

ข้ามล าหว้ยอหีลอด บา้นชาดนอ้ย หมู่ที่ 12 2 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 1,217,000 บาท 1,216,000.00                     

ต าบลหนัโจด - เขตต าบลหนองเมก็ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 1,217,500 บาท

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแกน่

12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 2,000,000 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 1,997,000 บาท หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ "

สายบา้นดินด า หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า - 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 1,998,000 บาท 1,997,000.00                     

บา้นพระบาท หมู่ที่ 2 ต าบลหว้าทอง 3 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 1,999,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน่

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นตะกั่วปาุ ม.1 752,000 771,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 616,000 บาท หจก.เค โอ บ ีคอนส์ เสนอราคาต่ าสุด

ต.ตะกั่วปาุ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ - 2 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวสัดุกอ่สร้าง 620,000 บาท 616,000.00                      และมีคุณสมบัติ

เขต อ.บา้นใหมไ่ชยพจน ์จ.บรีุรัมย์ 3 หจก.ดีอาร์บี 646,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.ชินพรวศิวกรรม 650,000 บาท

5 หจก.สุขสมบัติขอนแกน่ 676,800 บาท

6 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 688,000 บาท

7 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 700,000 บาท

8 หจก.คิงส์วนิท๊อป 751,000 บาท

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 7 843,000 858,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 838,000 บาท หจก.มติรชุมแพกอ่สร้าง "

ต าบลหนองเขียด - ทางหลวงชนบท ขก 3026 2 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 842,000 บาท 838,000.00                      

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 858,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 858,000 บาท

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 1,786,700 1,786,700 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,784,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "

สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2301 2 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 1,785,000 บาท 1,784,000.00                     

ไปโนนทองหลาง บา้นหนองวัดปาุ ต าบลดอนด่ัง 3 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ 1,786,000 บาท

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแกน่

16 โครงการขุดลอกล าหว้ยคันโซ บา้นค าคันโซ ม.6 499,000 500,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง "

ต.ค าแคน - เขตต าบลนาข่า อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแกน่ 2 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 495,000 บาท 494,000.00                       



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

3 หจก.คียงโยธา 498,000 บาท

17 โครงการขุดลอกล าหว้ย ล าวังชู ตอนบน 492,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.เวท.เทรดแอนด์คอน. 487,000 บาท หจก.เวท.เทรดแอนด์คอน. เสนอราคาต่ าสุด

ช่วงบา้นหนิฮาว หมู่ที่ 7 ต าบลขามปอูม 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 490,000 บาท 487,000.00                      และมีคุณสมบัติ

อ าเภอเปอืยนอ้ย จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.เอ โอ บี คอนส์ 491,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

18 โครงการขุดลอกล าหว้ยหนิลาด ช่วงบา้นขามปอูม 491,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.เวท.เทรดแอนด์คอน. 486,000 บาท หจก.เวท.เทรดแอนด์คอน. "

หมู่ที่ 1 - บา้นหนองโก หมู่ที่ 6 ต าบลขามปอูม 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 489,000 บาท 486,000.00                      

อ าเภอเปอืยนอ้ย จังหวัดขอนแกน่ - บา้นหว้ยแคน 3 หจก.อ.อภชิาติบ้านไผ่ 490,000 บาท

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรัง 

จังหวัดมหาสารคาม

19 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 490,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกจิ "

แบบผิวเรียบ สายบา้นทา่เส้ียว หมู่ที่ 2 ต.สงเปอืย - 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 492,000 บาท 490,000.00                      

ต.ภเูวียง อ.ภเูวียง จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 494,000 บาท

20 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นหลังโนนชาติ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เฮงหลีกอ่สร้าง 2015 493,000 บาท หจก.เฮงหลีกอ่สร้าง 2015 "

หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทนั - บา้นหนองเขียด หมู่ที่ 1 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 495,000 บาท 493,000.00                      

ต าบลหนองเขียด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 497,000 บาท

21 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง สายหนองกงุ หมู่ที่ 18 394,000 396,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 382,000 บาท บจก.เอ็ม แอนด์ อี ซัพพลายฯ "

ต าบลบา้นทุ่ม - บา้นหนองตาไก ้หมู่ที่ 1,17 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 383,000 บาท 382,000.00                      

ต าบลสาวะถี อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 385,000 บาท

22 โครงการกอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 492,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 481,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ าสุด

บา้นหว้ยมว่ง หมู่ที่ 9 - แหล่งเกษตรหนองอเีหน็ 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 482,000 บาท 481,000.00                      และมีคุณสมบัติ



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ต าบลโนนทนั - บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 1 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 485,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่

23 โครงการกอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 494,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 483,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

บา้นกดุฉิม หมู่ที่ 8 - แหล่งเกษตรสถานสูีบน้ า 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 485,000 บาท 483,000.00                      

ล าน้ าเซิญ ต าบลโนนทนั - บา้นหว้ยหว้า หมู่ที่ 2 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 487,000 บาท

ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่

24 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 บจก.สิบก าลัง 495,000 บาท บจก.สิบก าลัง "

ชนดิหลอดแอลอดีี 40 วัตต์ บนถนนสาย 2 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 496,000 บาท 495,000.00                      

กสิกรทุ่งสร้าง ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง 3 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 498,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนทอง หมู่ที่ 1 - 217,000 217,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 213,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

แยกบอ่ขยะแหล่งเกษตรชุมชน ต าบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 215,000 บาท 213,000.00                      

เชื่อมทางหลวง สาย ขก ถ.10010 (บา้นหว้าโง๊ะ - 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 216,000 บาท

บา้นดงนอ้ย) ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน่

26 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยขี้เหล็ก 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ าสุด

ช่วงบา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม 2 หจก.สามบีกอ่สร้าง (บีบีบี) 486,000 บาท 483,000.00                      และมีคุณสมบัติ

อ าเภอมญัจาคีรี - ต าบลนาแพง 3 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 487,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแกน่



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบา้น 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

หว้ยฮวก หมู่ที่ 2 ต าบลโพนเพก็ - บา้นหนองขาม 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                      

หมู่ที่ 10 ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 493,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

28 โครงการขุดลอกล าหว้ยโจด ช่วงบา้นโนนเมอืง 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

หมู่ที่ 8 ต าบลนาข่า - บา้นโคกกงุ หมู่ที่ 11 2 หจก.แม่บุญ 496,000 บาท 495,000.00                      

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 499,500 บาท

29 โครงการกอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้นหนิลาด 496,000 496,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 491,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง - แหล่งเกษตรหว้ยหนิลาด - 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 492,000 บาท 491,000.00                      

บา้นร่องสมอ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 495,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นละว้า 497,000 503,000 ตกลงราคา 1 ร้าน ดีดีบิลด้ิง 492,000 บาท ร้าน ดีดีบลิด้ิง "

หมู่ที่ 6 ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ - 2 หจก.สามบีกอ่สร้าง (บีบีบี) 493,500 บาท 492,000.00                      

ต าบลศรีบญุเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 496,000 บาท

31 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยยอดรังต่อ 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 483,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด

ช่วงบา้นโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบลนางาม - 2 หจก.เคียงโยธา 485,000 บาท 483,000.00                      และมีคุณสมบัติ

ต าบลนาข่า B226อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 487,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

32 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยวังผือ ช่วงบา้น 483,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 478,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ส้มปอุยนอ้ย หมู่ที่ 3 ต าบลขามปอูม - เทศบาล 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 480,000 บาท 478,000.00                      

ต าบลเปอืยนอ้ย อ าเภอเปอืยนอ้ย จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 481,500 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

33 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยหนองคลอง 486,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 481,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ช่วงบา้นโสกนาค หมู่ที่ 6 ต าบลวังมว่ง 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 482,000 บาท 481,000.00                      

อ าเภอเปอืยนอ้ย - ต าบลปาุปอ อ าเภอบา้นไผ่ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 485,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

34 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยโจด (ช่วงที่ 2) 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 492,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ช่วงบา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 1 ต าบลนาข่า - บา้นปาุพร้าว 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 495,000 บาท 492,000.00                      

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.แม่บุญ 496,000 บาท

 

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นบงึฉิม หมู่ที่ 4 488,000 489,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกร๊ป 483,000 บาท บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายฯ "

ต าบลบงึเนยีม - ต าบลพระลับ อ าเภอเมอืง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 485,000 บาท 483,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ีดีเวลลอปเมนท์ 487,000 บาท

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนมว่ง 493,000 494,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกร๊ป 488,000 บาท บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายฯ "

หมู่ที่ 12 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 490,000 บาท 488,000.00                      

หมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมอืง) อ าเภอเมอืง 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ีดีเวลลอปเมนท์ 492,500 บาท

จังหวัดขอนแกน่

37 โครงการซ่อมแซมถนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกจิ "

สายบา้นโคกไร่ หมู่ที่ 7 ต าบลสงเปอืย - 2 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                      

ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 496,500 บาท

38 โครงการขุดลอกล าหว้ยบอ่ ช่วงบา้นหนองแวงแอก 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 4 ต าบลโนนข่า - ต าบลหนองแวงโสกพระ 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 481,000 บาท 480,000.00                      



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 484,000 บาท

39 โครงการกอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 474,000 468,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 464,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

บา้นหว้ยมว่ง หมู่ที่ 9 - บา้นหว้า หมู่ที่ 3 -  2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 465,000 บาท 464,000.00                      

ดอนปาุช้าสารธรณะประโยชน ์ต าบลโนนทนั - 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 467,000 บาท

บา้นฝาง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน่

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นดอนยาง 400,000 400,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 396,000 บาท บจก.มพีฒันาขอนแกน่ "

หมู่ที่ 11 ต าบลศิลา - บา้นสงเปอืย หมู่ที่ 8 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 398,000 บาท 396,000.00                      

ต าบลบงึเนยีม อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 399,000 บาท

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 466,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด

บา้นเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลนาข่า - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 468,000 บาท 466,000.00                      และมีคุณสมบัติ

ต าบลกดุเค้า อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 470,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 399,000 399,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 395,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

สายบา้นหนันอ้ย หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแวงโสกพระ - 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 396,000 บาท 395,000.00                      

บา้นหนัใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล 3 หจก.แม่บุญ 398,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง กั้นแนวเขต 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

ที่สาธารณะโคกหนิแห ่บา้นหนองนกเขียน 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 497,000 บาท 495,000.00                      

หมู่ที่ 21- บา้นภมูลูเบา้ หมู่ที่ 16 ต าบลโนนทอง 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 498,000 บาท

อ าเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4021 

เขต ต าบลกดุขอนแกน่ อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน่



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 487,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

สายจากบา้นกดุเพยีขอม หมู่ที่ 1 ต าบลกดุเพยีขอม 2 หจก.แม่บุญ 488,000 บาท 487,000.00                      

อ าเภอชนบท - เขตต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

45 โครงการกอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้นร่องสมอ 489,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 478,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 10 ต าบลโนนทนั - บา้นโนนสะอาด 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 480,000 บาท 478,000.00                      และมีคุณสมบัติ

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 481,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

46 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ทางหลวงแผ่นดิน 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมายเลข 2183 - บา้นโคกสี หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสี 2 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                      

อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 496,000 บาท

47 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย ขก ถ 10059 468,000 469,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกร๊ป 463,000 บาท บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายฯ "

บา้นโนนมว่ง - บา้นหนองปอ อ าเภอเมอืง 2 บจก.มี พฒันาขอนแกน่ 465,000 บาท 463,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 บาท

48 โครงการหรับปรุบปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

บา้นหนิลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง - 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 497,000 บาท 495,000.00                      

บา้นหวัฝาย ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 498,500 บาท

จังหวัดขอนแกน่



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกจิ "

สายบา้นหนองขาม หมู่ที่ 1 ต าบลในเมอืง - 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                      

ต าบลเมอืงเกา่พฒันา อ าเภอเวียงเกา่ จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 498,500 บาท

50 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นหนองหนามแทง่ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เฮงหลี กอ่สร้าง 2015 493,000 บาท หจก.เฮงหลี กอ่สร้าง 2015 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเขียด - ต าบลวังหนิลาด 2 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท 493,000.00                      และมีคุณสมบัติ

อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นวังน้ าทพิย์ 384,000 388,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 380,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแกน่ "

หมู่ที่ 10 ต าบลโนนสบรูณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 382,000 บาท 380,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ - ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 383,000 บาท

จังหวัดอดุรธานี

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นหนิกอง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง "

หมู่ที่ 4 ต าบลกดุเค้า อ าเภอมญัจาคีรี - ต าบลนาแพง 2 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 496,000 บาท 494,000.00                      

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,500 บาท

53 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยอสีานเขียว 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ช่วงบา้นนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นแทน่ - 2 หจก.แม่บุญ 486,000 บาท 485,000.00                      

ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 489,000 บาท

54 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยนาฮี ช่วงบา้นนาฮี 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 483,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง "

หมู่ที่ 6 ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี - บา้นสว่าง 2 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 485,000 บาท 483,000.00                      

หมู่ที่ 8 ต าบลสวนหมอ่น อ าเภอมญัจาคีรี 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,500 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแกน่

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหว้ยยาง หมู่ที่ 7 497,000 503,000 ตกลงราคา 1 ร้าน ดีดีบิลด้ิง 492,000 บาท ร้าน ดีดีบลิด้ิง เสนอราคาต่ าสุด

ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท - เขตอ าเภอแวงใหญ่ 2 หจก.สามบีกอ่สร้าง (บีบีบี) 494,000 บาท 492,000.00                      และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินกอ่สร้าง 495,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

56 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยค าแคน ช่วงบา้น 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 485,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง "

ค าแคนเหนอื หมู่ที่ 2 ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี - 2 หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท 485,000.00                      

ต าบลปาุมะนาว อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 489,000 บาท

57 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาูแสงสว่าง (Solar Cell) 476,000 476,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 471,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแกน่ "

บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสมบรูณ์ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 472,000 บาท 471,000.00                      

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 475,000 บาท

58 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยโสกโน ช่วงบา้นเกา่ค้อ 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

หมู่ที่ 3 ต าบลสระแกว้ - ต าบลวังมว่ง อ าเภอเปอืยนอ้ย 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 481,000 บาท 480,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 484,000 บาท

59 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยพงัชู ช่วงบา้น 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ขอนแกน่นอ้ย หมู่ที่ 5 เทศบาลต าบลเปอืยนอ้ย 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 481,000 บาท 480,000.00                      

อ าเภอเปอืยนอ้ย จังหวัดขอนแกน่ - ต าบลปอพาน 3 หจก.แม่บุญ 484,000 บาท

อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

60 โครงขุดลอกหนา้ฝายเพื่อการเกษตรล าหว้ยดอนดักด า 492,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 487,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บา้นดอนฉิม หมู่ที่ 1 ต าบลดอนฉิม - ต าบลใหมน่าเพยีง 2 หจก.แม่บุญ 490,000 บาท 492,000.00                      และมีคุณสมบัติ

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 491,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

61 โครงการขุดลอกล าหว้ยอโีส ช่วงบา้นหญ้าคา หมู่ที่ 5 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 495,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ต าบลเมอืงพล - บา้นเพก็นอ้ย หมู่ที่ 5 ต าบลโสกนกเต็น 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 496,500 บาท 495,000.00                      

อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 499,000 บาท

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นดงเค็ง ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

หมู่ที่ 5 ต าบลทา่ศาลา อ าเภอมญัจาคีรี - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท 493,000.00                      

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 496,500 บาท

63 โคงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นศิลา หมู่ที่ 28 419,000 420,000 ตกลงราคา 1 บจก.มี พฒันาขอนแกน่ 415,000 บาท บจก.ม ีพฒันาขอนแกน่ "

ต าบลศิลา - คลองส่งน้ าสายใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 416,000 บาท 415,000.00                      

หมายเลข 230 (ทางเล่ียงเมอืง) อ าเภอเมอืง 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 417,500 บาท

จังหวัดขอนแกน่

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นสีหราช 437,000 434,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 430,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 11 ต าบลแดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 432,000 บาท 430,000.00                      

หมายเลข 230 อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 433,000 บาท

65 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทุ่ม หมู่ที่ 12 480,000 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ าสุด

ต าบลบา้นทุ่ม - ทางลาดยอง (สายบา้นทุ่ม - 2 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 476,500 บาท 475,000.00                      และมีคุณสมบัติ

บา้นหนองกอย) อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 479,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

66 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 บจก.มี พฒันาขอนแกน่ 494,000 บาท บจก.ม ีพฒันาขอนแกน่ "

ชนดิหลอดแอลอดีี 40 วัตต์ เสาร์สูง 6 เมตร 2 บจก.สิบก าลัง 495,500 บาท 494,000.00                      

พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 10 ต้น บนถนนสาย 3 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 498,000 บาท

ขก ถ 10095 แยกทางหลวงหมายเลข 230 

(ทางเล่ียงเมอืง - บา้นปากเปอืย อ าเภอเมอืง 

จังหวัดขอนแกน่

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นวังขอนพาด 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 2 ต าบลโจดหนองแก - บา้นปาุเปาู หมู่ที่ 2 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 495,000 บาท 493,000.00                      

ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 497,000 บาท

68 โครงการขุดลอกล าหว้ยอสีานเขียว ช่วงบา้นวังหนิ 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

หมู่ที่ 1 ต าบลวังหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง - 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 496,000 บาท 495,000.00                      

เขตติดต่อต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นนา 499,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 490,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 6 - แหล่งเกษตรดอนเพิ่ม ต าบลโนนทนั - 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 491,000 บาท 490,000.00                      และมีคุณสมบัติ

ต าบลโนนทอง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 494,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแกน่

70 โครงการขุดลอกล าหว้ยบง (ตอนล่าง) ช่วงบา้น 495,000                 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

โนนสะอาด - เขตต าบลใหมน่าเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ 2 หจก.แม่บุญ 482,000 บาท 480,000.00                      



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 483,000 บาท

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นส าราญ 487,000 489,000 ตกลงราคา 1 บจก.มี พฒันาขอนแกน่ 482,000 บาท บจก.ม ีพฒันาขอนแกน่ "

หมู่ที่ 13 ต าบลส าราญ - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 484,000 บาท 482,000.00                      

หมายเลข 230 อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 485,000 บาท

72 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยหนองเอยีน 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีกอ่สร้าง (บีบีบี) 485,000 บาท หจก.สามบกีอ่สร้าง (บบีบีี) "

ช่วงบา้นสระแกว้ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นแทน่ - 2 บจก.เลิศปรีชาเอน็จเินียร่ิงฯ 486,000 บาท 485,000.00                      

ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินกอ่สร้าง 489,000 บาท

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโนนงาม 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

หมู่ที่ 2 - บา้นโคกสูง หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม 2 หจก.สามบีกอ่สร้าง (บีบีบี) 490,000 บาท 489,000.00                      

อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 492,000 บาท

4 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 493,000 บาท

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ าสุด

สายจากทางหลวงหมายเลข 2233 - 2 หจก.แม่บุญ 490,000 บาท 489,000.00                      และมีคุณสมบัติ

บา้นทา่เยี่ยม หมู่ที่ 10 ต าบลใหมน่าเพยีง 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 492,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแกน่ 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,500 บาท

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 357,000 357,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 353,000 บาท หจก.เพิม่ทรัพย ์888 "

สายบา้นหนองวัวบา บา้นภมูลูเบา้ หมู่ที่ 4,16 - 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 355,000 บาท 353,000.00                       

บา้นหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ต าบลโนนทอง 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 356,000 บาท

อ าเอหนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ขก 4021

เขตต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน่   



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

76 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นดงพอง หมู่ที่ 10 493,000 490,000 ตกลงราคา 1 บจก.มี พฒันาขอนแกน่ 485,000 บาท บจก.ม ีพฒันาขอนแกน่ "

ต าบลศิลา - บงึเนยีม อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 2 หจก.นิวหลักสอง 1999 486,000 บาท 485,000.00                      

3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 489,000 บาท

77 โครงการกอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 489,700 489,700 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 485,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

บา้นทรัพย์เจริญ ม.18 - แหล่งเกาตรหนองคลอง 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 487,000 บาท 485,000.00                      

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ - ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 488,500 บาท

จ.ขอนแกน่

78 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บา้นทรัพย์เจริญ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ าสุด

ม.18 - แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง ต.โนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 497,000 บาท 495,000.00                      และมีคุณสมบัติ

อ.หนองเรือ -บา้นถ้ าแข้ ต.สงเปอืย อ.ภเูวียง 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 498,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จ.ขอนแกน่

79 โครงการบรูณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล 500,000 510,000 ตกลงราคา 1 หจก.ฟุงูคอนกรีต 495,000 บาท หจก.ฟุูงคอนกรีต "

สายบา้นทรายทอง ม.10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู 2 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 497,000 บาท 495,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 498,500 บาท

80 โครงการขุดลอกหนา้ฝายเพื่อการเกษตรล าหว้ยหลักด่าน 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

บา้นหนองแดง หมู่ที่ 2 ต าบลใหมน่าเพยีง 2 หจก.แม่บุญ 490,000 บาท 489,000.00                      

อ าเภอแวงใหญ่ - อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 493,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

81 โครงการขุดลอกหว้ยคร้อบา้นโคกสูงเหนอื หมู่ที่ 3 499,900 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 495,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี - ทช.ขก.2013 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 498,000 บาท 495,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โชครุ่งเรืองขอนแกน่ 499,000 บาท

82 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นปาุเปอืย หมู่ที่ 1 487,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 482,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแกน่ "

ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นนาง้อง หมู่ที่ 2 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 483,000 บาท 482,000.00                      

ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 485,000 บาท

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองฮี 484,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 4 ต าบลดอนช้าง - ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอเมอืง 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 480,000 บาท 479,000.00                      และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 483,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

84 โครงการขุดลอกหนา้ฝายเพื่อการเกษตร 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ล าหว้ยหลักด่าน บา้นหนองแดง หมู่ที่ 2 2 หจก.แม่บุญ 490,000 บาท 489,000.00                      

ต าบลใหมน่าเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ - 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 493,000 บาท

อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัดขอนแกน่

85 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยค้อ ช่วงบา้นหว้ยค้อ 436,000 436,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 432,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล - 2 หจก.แม่บุญ 434,000 บาท 432,000.00                      

ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 435,000 บาท

86 โครงการขุดลอกหนา้ฝาย ล าหว้ยไผ่ ช่วงบา้นโนนค ามี 48,300 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 478,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

หมู่ที่ 9 ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท - ต าบลแวงใหญ่ 2 หจก.แม่บุญ 480,000 บาท 478,000.00                      

อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 482,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

87 โครงการขุดลอกขุดลอกล าหว้ยบกัจอก ช่วงบา้น 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 495,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง "

หนองแวงนางเบา้ หหมู่ที่ 1 ต าบลหนองแวงนางเบา้ - 2 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 496,000 บาท 495,000.00                      

เขตต าบลเกา่ง้ิว อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 499,000 บาท

88 โครงการขุดลอกล าหว้ยซ าปลาดู่ ช่วงบา้นหนองบวั 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ าสุด

ม..2 ต.เกา่ง้ิว - เขตต าบลเพก็ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแกน่ 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 482,000 บาท 480,000.00                      และมีคุณสมบัติ

3 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 483,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

89 โครงการขุดลอกล าหว้ยอสีานเขียว บา้นโคกสง่า 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 486,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

หมู่ที่ 6 ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย - 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 488,000 บาท 486,000.00                      

เขตต าบลโคกสง่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท

90 โครงการขุดลอกล าหว้ย บา้นโคกสูง หมู่ที่ 4 394,000 394,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 390,000 บาท หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง "

ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี - บา้นนาแพง 2 หจก.คียงโยธา 392,000 บาท 390,000.00                      

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 393,000 บาท

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นโนนคุต 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีกอ่สร้าง (บีบีบี) 489,000 บาท หจก.สามบกีอ่สร้าง (บบีบีี) "

หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพก็ - เขตต าบลทา่ศาลา 2 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 490,000 บาท 489,000.00                      

อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 492,500 บาท

91 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นหนองกงุ หมู่ที่ 2 300,000 301,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 296,000 บาท บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายฯ "

ต าบลศิลา - ล าหว้ยศิลา - ถนนมติรภาพ อ าเภอเมอืง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 298,000 บาท 296,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 299,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

92 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนมว่ง หมู่ที่ 3 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 486,000 บาท บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายฯ เสนอราคาต่ าสุด

ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 487,000 บาท 486,000.00                      และมีคุณสมบัติ

(ทางเล่ียงเมอืง) อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 490,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

93 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อกั้นแนวเขตหนองจอก 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 490,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ "

สายบา้นสะอาด หมู่ที่ 4 - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 492,000 บาท 490,000.00                      

หมายเลข 2133 ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า 3 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 494,500 บาท

จังหวัดขอนแกน่

94 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นดอนเงิน 495,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นหว้า อ าเภอเมอืง - อ าเภอพระยืน 2 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 480,000 บาท 479,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 483,000 บาท

95 โครงการขุดลอกล าหว้ยอสีานเขียว ช่วงบา้นบะแหบ 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ม.10 ต.กา้นเหลือง อ.แวงนอ้ย - เขตต าบลลอมคอม 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 482,000 บาท 480,000.00                      

อ.พล จ.ขอนแกน่ 3 หจก.แม่บุญ 484,000 บาท

96 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นนอ้ยราษฎร์เกษม - ตกลงราคา หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

บา้นหนองนกเขียน ม.21 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ 495,000.00                      

จ.ขอนแกน่



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นโนนรัง 239,000 238,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 234,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 11 ต าบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 235,000 บาท 234,000.00                      และมีคุณสมบัติ

หมายเลข 2009 อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 237,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

98 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นฝาง ม.9 - 460,000 460,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 455,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

บา้นหนิลาด ม.12 ต.โนนทอง เชื่อมบา้นร่องสมอ 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 457,500 บาท 455,000.00                      

ต.โนนทนั อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 459,000 บาท

99 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายบา้นนองกงุ ม.2 ต.เกา่ง้ิว - 450,000 450,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์อ ีซัพพลายกรุ๊ป 446,000 บาท บจก.เอม็ แอนด์อ ีซัพพลายฯ "

ต.ศิลา - ถนนมติรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 447,000 บาท 446,000.00                      

3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 449,000 บาท

100 กอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้นกดุเลา หมู่ที่ 3 - 496,000 490,900 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 486,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

แหล่งเกษตรโคกตาโปงู - บา้นหนองเขื่อนช้าง 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 487,000 บาท 486,000.00                      

หมู่ที่ 6,17 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 490,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

101 กอ่สร้างถนน คสล.บา้นดอนยาง ม.11 ต.ศิลา - 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 490,000 บาท บจก.มพีฒันาขอนแกน่ "

บา้นสงเปอืย ม.12 ต.บงึเนยีม อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 492,000 บาท 490,000.00                      

3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 493,000 บาท

102 โครงการขุดลอกล าหว้ยหลุ่งจาน (ตอนล่าง) 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ าสุด

ช่วงบา้นรวง หมู่ที่ 3 ต าบลทา่วัด - เขตต าบลละหานนา 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 481,500 บาท 480,000.00                      และมีคุณสมบัติ

อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 484,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

103 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นหญ้าคา 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 5 ต.เมอืงพล เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 496,000 บาท 494,000.00                      

หมายเลข 207 อ.พล จ.ขอนแกน่ 3 หจก.แม่บุญ 497,500 บาท

104 โครงการขุดลอกล าหว้ยตะกั่ว บา้นหนองเปล่ง ม.3 300,000 304,000 ตกลงราคา 1 หจก.ชาติชาย 99 296,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "

ต.ตะกั่วปาุ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 298,000 บาท 296,000.00                      

3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 299,000 บาท

105 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 - 2 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 478,000 บาท 475,000.00                      

บา้นโนนตุ่น หมู่ที่ 12 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมอืง 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 479,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นแดงใหญ่ 480,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 1 ต าบลแดงใหญ่ - บา้นโคลัมโบ อ าเภอเมอืง 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 477,000 บาท 475,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 478,000 บาท

4 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 479,500 บาท

107 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 491,900 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 487,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ เสนอราคาต่ าสุด

สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 487,000.00                      และมีคุณสมบัติ

(กระนวน - น้ าพอง) - บา้นนาฝาย หมู่ที่ 4 3 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 490,000 ถูกต้องครบถ้วน

ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน่

108 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นดอนยาง หมู่ที่ 11 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 490,000 บาท บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายฯ "



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ต าบลศิลา - บา้นหวัถนน หมู่ที่ 5 ต าบลพระลับ 2 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 492,000 บาท 490,000.00                      

อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท

109 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนมว่ง หมู่ที่ 12 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 490,000 บาท บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายฯ "

ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 491,000 บาท 490,000.00                      

(ทางเล่ียงเมอืง) ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมอืง 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 494,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

110 โครงการขุดลอกล าหว้ยอโีช ช่วงบา้นทา่หลวง 498,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 4 ต าบลเมอืงพล - บา้นหวันา หมู่ที่ 2 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 480,000 บาท 479,000.00                      

ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 483,000 บาท

111 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นหนองปงิ 409,000 407,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 403,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 10,18 ต าบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท 2 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 405,000 บาท 403,000.00                      

หมายเลข 2009 อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 406,000 บาท

112 โครงการขุดลอกหนา้ฝาย ล าหว้ยทราย บา้นไส้ไก่ 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 1 ต าบลทา่ศาลา - ต าบลโพนเพก็ 2 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 485,000 บาท 483,000.00                      และมีคุณสมบัติ

อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 487,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

113 โครงการขุดลอกล าหว้ยหญ้าไทร ช่วงบา้นศรีกระดานพล 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

หมู่ที่ 1 ต าบลลอมคอม - บา้นหนองแวงแอก หมู่ที่ 2 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 496,500 บาท 495,000.00                      

ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

114 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโนนตุ่น 498,800 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักสิทธิ์กอ่สร้าง 493,000 บาท หจก.โชคศักสิทธิก์อ่สร้าง "

ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.มญัจาคีรี - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 494,000 บาท 493,000.00                      

หมายเลช 2062 จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 496,500 บาท

115 โครงการขุดลอกหนา้ฝายเพื่อการเกษตร ล าหว้ยเสียว 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 493,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

บา้นกดุหมากเหบ็ ม.3, 4 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ - 2 หจก.เคียงโยธา 496,000 บาท 493,000.00                      

อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ 3 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 497,000 บาท

116 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายแยกถนนมลิวรรณ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

บา้นหนองเรือ ม.1 ต.หนองเรือ - บา้นหว้า 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 497,000 บาท 495,000.00                      

ต.บา้นเมง็ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 499,000 บาท

117 โครงการขุดลอกล าหว้ยอสีานเขียว ช่วงบา้นเล้า 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.ภวินทก์อ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด

ม.7 ต.ตะกั่วปาุ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท 494,000.00                      และมีคุณสมบัติ

3 หจก.แม่บุญ 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

118 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 494,000 บาท บจก.มพีฒันาขอนแกน่ "

ถนนสาย ขก ถ.10069 บา้นหนองบวันอ้ย - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 496,000 บาท 494,000.00                      

บา้นกระนวน อ.ซ าสูง จ.ขอนแกน่ 3 บจก.เอม็ แอนด์อ ีซัพพลายกรุ๊ป 498,500 บาท

119 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยสีดอ ช่วงบา้นยานาง 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 492,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ม.2 ต.เพก็ใหญ่ อ.พล - ต.ใหมน่าเพยีง อ.แวงใหญ่ 2 หจก.แม่บุญ 495,000 บาท 492,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 496,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

120 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยหวัทุ่ง ช่วงบา้นเพก็ใหญ่ 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 490,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ม.5 ต.เพก็ใหญ่ - บา้นสระแกว้ ม.8 ต.เกา่ง้ิว 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 492,500 บาท 490,000.00                      

อ.พล จ.ขอนแกน่ 3 หจก.แม่บุญ 494,000 บาท

121 โครงการขุดลอกหนา้ฝายเพื่อการเกษตรล าหว้ยวังหว้า 353,000 353,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 349,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ม.6 ต.โนนสะอาด - ต.ใหมน่าเพยีง อ.แวงใหญ่ 2 หจก.แม่บุญ 350,000 บาท 349,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 352,000 บาท

122 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยยาง ช่วงบา้นโคกสูง 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 4 ต.นานางาม อ.มญัจาคีรี - ทช ขก 2013 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                      และมีคุณสมบัติ

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 486,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

123 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 491,900 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 487,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ "

สายบา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ต.หว้ยโจด - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 489,000 บาท 487,000.00                      

โสกกะหลึก - บา้นหนองกงุใหญ่ หมู่ที่ 1 3 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 490,000 บาท

ต.หนองกงุใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแกน่

124 โครงการขุดลอกล าหว้ยใหญ่ บา้นดอนแกน่เฒ่า หมู่ที่ 6 498,800 476,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคร่งเรืองกอ่สร้าง 472,000 บาท หจก.โชคร่งเรืองกอ่สร้าง "

ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี - ต าบลบา้นโคก 2 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 473,000 บาท 472,000.00                      

อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 475,000 บาท

125 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 494,000 บาท บจก.มีพัฒนาขอนแก่น "

ชนดิหลอดแอลอดีี 40 วัตต์ เสาร์สูง 6 เมตร 2 บจก.เอม็ แอนด์อ ีซัพพลายกรุ๊ป 495,000 บาท 494,000.00                          



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 10 ต้น บนถนนสาย 3 บจก.สิบก าลัง 497,000 บาท

ขก ถ 10059บา้นโนนมว่ง - บา้นหนองปอ 

อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่

126 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นศิลา หมู่ที่ 28 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 บจก.เอม็ แอนด์อ ีซัพพลายกรุ๊ป 486,000 บาท บจก.เอ็ม แอนด์อี ซัพพลายฯ "

ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท 486,000.00                          

(ทางเล่ียงเมอืง) อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 490,000 บาท

127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองฮี 495,000 484,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 4 ต าบลดอนช้าง - ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอเมอืง 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 480,000 บาท 479,000.00                          และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 483,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

128 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้น 488,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

โนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต าบลแดงใหญ่ - ทางลาดยาง 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 483,000 บาท 480,000.00                          

(สายบา้นหนองหลุบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230) 3 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 484,000 บาท

อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่

129 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง สายบา้นศิลา หมู่ที่ 28 452,000 450,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 446,000 บาท บจก.มพีฒันาขอนแกน่ "

ต าบลศิลา - ถนนมติรภาพ อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 447,000 บาท 446,000.00                      

3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 449,000 บาท

130 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 บจก.สิบก าลัง 494,000 บาท บจก.สิบก าลัง "

ชนดิหลอดแอลอดีี 40 วัตต์ บนถนนสาย ขกถ.10070 2 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 495,500 บาท 494,000.00                      

แยกมติรภาพ - บา้นหนองไผ่ ต าบลศิลา 3 บจก.เอม็ แอนด์อ ีซัพพลายกรุ๊ป 494,000 บาท

อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

131 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยปอพาน ช่วงบา้น 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

เปอืยนอ้ย หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลเปอืยนอ้ย 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 481,000 บาท 480,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ - บา้นปอพาน อ าเภอนาเชือก 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 484,000 บาท

จังหวัดมหาสารคาม

132 โครงการขุดลอกล าหว้ยแอก ช่วงบา้นหนันอ้ย 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแวงโสกพระ - บา้นหนองแวง 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 482,000 บาท 480,000.00                      และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 4 ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 483,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

133 จ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 440,000 440,000 ตกลงราคา หจก.ขอนแกน่เจริญทรัพย์ 440,000 บาท หจก.ขอนแกน่เจริญทรัพย์ "

อ.พระยืน จ.ขอนแกน่ จ านวน 2 หลัง 440,000.00                      

รหสัพสัดุ อก 040-51-0044

134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 490,000 บาท หจก.ท.ีว.ีพ.ีการโยธา "

คอนกรีต บา้นโนนทองหลาง ม.2 ต.นาหนองทุ่ม - 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 492,000 บาท 490,000.00                      

ทางหลวงหมายเลข 201 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 493,000 บาท

135 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนหวัช้าง ม.8 489,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 484,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแกน่ "

ต.โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่- 2 หจก.นิวส์หลักสอง 2000 485,000 บาท 484,000.00                      

ต.กดุหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 487,500 บาท

136 โครงการขุดลอกล าหว้ยยาง บา้นโคกสูง ม.4 499,900 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 495,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ต.นางาม อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแกน่ - 2 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 497,000 บาท 492,000.00                      

ทช.ขก 2013 จ.ขอนแกน่ 3 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 499,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

137 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นหนิลาด ม.12 401,000 401,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 397,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ าสุด

ต.โนนทอง - บา้นเปอืย ม.5 ต.โนนทนั อ.หนองเรือ 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 398,000 บาท 397,000.00                      และมีคุณสมบัติ

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 400,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นเหล่าโพนทอง 484,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นหว้า - ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอเมอืง 2 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 480,000 บาท 479,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 483,000 บาท

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองโน 490,000 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 475,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ "

หมู่ที่ 11 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง - ต าบลค ามว่ง 2 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 476,000 บาท 475,000.00                      

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท

140 โครงการขุดลอกหนา้ฝายเพื่อการเกษตร ล าหว้ยบง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

บา้นหว้ยบง ม.5 บา้นตลาดนอ้ย ม.7 ต.โนนสะอาด - 2 หจก.แม่บุญ 495,000 บาท 494,000.00                      

ต.ใหมน่าเพยีง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 498,000 บาท

141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นจ าปา 326,000 320,000 ตกลงราคา 1 หจก.ยิ่งยพุณิ การกอ่สร้าง 316,000 บาท หจก.ยิ่งยุพณิ การกอ่สร้าง "

ม.7 ต.ทรายมลู - ถนนสาย ขก 4007 - บา้นรักชาติ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 318,000 บาท 316,000.00                      

ม.2 ต.บวัใหญ่ อ.น้ าพอง จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 319,000 บาท

142 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโนนทอง 486,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 481,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 10 - บา้นฝาง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 483,000 บาท 481,000.00                      และมีคุณสมบัติ



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

เชื่อมบา้นนา ต.โนนทนั อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 485,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

143 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นศิลา 440,000 440,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 436,000 บาท บจก.มพีฒันาขอนแกน่ "

หมู่ที่ 1 ต าบลศิลา - บา้นนาเพยีง หมู่ที่ 4 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 438,000 บาท 436,000.00                      

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 439,000 บาท

144 โครงการขุดขยายหนองฮองไฮ บา้นโนนทอง หมู่ที่ 1 480,000 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 475,000 บาท หจก.แมบ่ญุ "

ต าบลโนนทอง และต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 477,000 บาท 475,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 479,000 บาท

145 โครงการขุดลอกล าหว้ยเลาใหญ่ ช่วงบา้นวังมว่ง 486,000 486,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 481,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ม.1 ต.วังมว่ง - ต.สระแกว้ อ.เปอืยนอ้ย จ.ขอนแกน่ 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 482,500 บาท 481,000.00                      

3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 485,000 บาท

146 โครงการขุดลอกล าหว้ยเตย ช่วงบา้นหนองไฮ 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 485,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ม.5 ต.โพนเพก็ - อา่งเกบ็น้ าบา้นแจ้ง อ.มญัจาคีรี 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 486,000 บาท 485,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 489,000 บาท

147 โครงการขุดลอกหนา้ฝายเพื่อการเกษตร 492,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 487,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ าสุด

ล าหว้ยสวนกล้วย (ตอนบน) บา้นโนนทอง ม.1 2 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 490,000 บาท 487,000.00                      และมีคุณสมบัติ

ต.โนนทอง - ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 491,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

148 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยแก ตอนบน 489,000 489,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 484,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ช่วงบา้นเหล่าเหนอื ม.4 ต.หว้ยแก อ.ชนบท 2 หจก.แม่บุญ 485,000 บาท 484,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินกอ่สร้าง 488,000 บาท

149 โครงการขุดลอกล าหว้ยมะเฟอืง บา้นบก หมู่ที่ 7 499,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 488,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

ต าบลหนองสองหอ้ง - ต าบลดงเค็ง 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 490,000 บาท 488,000.00                      

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.แม่บุญ 492,500 บาท

150 โครงการขุดลอกล าหว้ยค ามว่ง บา้นค าปากดาว 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ม.5 ต.ค าแคน อ.มญัจาคีรี - อ.โคกโพธิไ์ชย 2 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 495,000 บาท 494,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 498 บาท

151 โครงการขุดลอกล าหว้ยวังจาน ช่วงบา้นหนองแวง 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ม.3 ต.โจดหนองแก - เขตต าบลโสกนกเต็น 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 497,000 บาท 495,000.00                      

อ.พล จ.ขอนแกน่ 3 หจก.แม่บุญ 498,500 บาท

152 โครงการซ่อมเสริมผิวจราจร เคพซีล บา้นกดุหมากเหบ็ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกจิ เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 11 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ 2 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                      และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแกน่ - บา้นหนองปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 498,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภมูิ

153 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองอเีหลียง 492,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 487,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

บา้นหนองเขื่อนช้าง ม.17 - สายกกโพธิแ์หล่งเกษตร 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 490,000 บาท 487,000.00                      

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 491,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ขก 4021 เขตต าบลกดุขอนแกน่ อ.ภเูวียง จ.ขอนแกน่

154 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก บา้นโคกงาม ม.3 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.เฮงหลีกอ่สร้าง 2015 490,000 บาท หจก.เฮงหลีกอ่สร้าง 2015 "

ต.หนองเขียด - บา้นหว้ยอเีปาะ ม.3 ต.นาหนองทุ่ม 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 492,000 บาท 490,000.00                      

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ 3 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 493,500 บาท

155 โครงการขุดลอกหนองค าไมอ้อ่น บา้นหวัฝาย ม.5 460,000 464,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 456,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแกน่ "

ต.โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 457,000 บาท

3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 459,000 บาท

156 โครงการขุดลอกล าหว้ยหลุบโพลง ช่วงบา้นโนนแดง 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

หมู่ที่ 4 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ - เขตต าบล 2 หจก.แม่บุญ 481,000 บาท 480,000.00                      

โนนเขวา หมู่ที่ 1 ต าบลทา่นางแนว อ าเภอแวงนอ้ย 3 หจก.สามบีกอ่สร้าง (บีบีบี) 484,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

157 โครงการขุดลอกหนา้ฝาย ล าหว้ยเครือชุด 483,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 478,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด

ช่วงบา้นสะแบง ม.8 ต.หว้ยแก อ.ชนบท - 2 หจก.แม่บุญ 480,000 บาท 478,000.00                      และมีคุณสมบัติ

ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแกน่ 3 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 482,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

158 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกจิ "

สายบา้นกดุขอนแกน่ ม.6 ต.กดุขอนแกน่ 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 495,000 บาท 494,000.00                      

อ.ภเูวียง - บา้นกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 498,000 บาท

159 ขุดลอกล าหว้ยรวง บา้นรวง ม.4 ต.ทา่วัด - 498,000 491,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

เขตต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัดขอนแกน่ 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 488,500 บาท 486,000.00                      

3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

160 โครงการขุดลอกล าหว้ยหลุ่งจาน (ตอนบน) 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ช่วงบา้นรุ่งตะวัน ม.9 ต.ทา่วัด อ าเภอแวงนอ้ย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 482,000 บาท 480,000.00                      

จังหวัดขอนแกน่ - เขตอ าเภอบวัใญ่ จ.นครราชสีมา 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 484,500 บาท

161 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บา้นหนองหนิ 495,000 491,000 ตกลงราคา 1 บจก. เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 486,000 บาท บจก. เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายฯ "

หมู่ที่ 4 ต าบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 488,000 บาท 486,000.00                      

ขก 1027 อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 490,000 บาท

162 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกสูง 499,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 483,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นหว้า - ต าบลเมอืงเกา่ 2 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 485,000 บาท 483,000.00                      และมีคุณสมบัติ

อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 486,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

163 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นบงึอเิฒ่า ม.5 ต.ศิลา - 495,000 496,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 490,000 บาท บจก.มพีฒันาขอนแกน่ "

ทางหลวงชนบทหมายเลข 1027 อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 491,500 บาท 490,000.00                      

3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 494,000 บาท

164 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นวังน้ าทพิย์ ม.10 484,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 479,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแกน่ "

ต.โนนสมบรูณ์ - บา้นปาุไม ้ม.2 ต.หนองกงุศรี 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท 479,000.00                      

อ.โนนสะอาด จ.อดุรธานี 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 483,000 บาท

165 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบา้น 499,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 482,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

เหล่าเหนอื หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท - 2 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท 482,000.00                      



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

เขตอ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.สามบีกอ่สร้าง (บีบีบี) 484,500 บาท

4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 486,000 บาท

166 โครงการติดต้ังไฟฟาูแสงสว่าง พลังงานแสงอาทติย์ 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 494,000 บาท บจก.มพีฒันาขอนแกน่ "

บนถนนสาย ขก ถ 10064 บา้นโคกสี - บา้นทา่ฉาง 2 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 495,000 บาท 494,000.00                      

อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 บจก.สิบก าลัง 498,000 บาท

167 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นกดุฉิม 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทนั - แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 496,000 บาท 495,000.00                      และมีคุณสมบัติ

ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

168 ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 494,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแกน่ "

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2152 - บา้นค าแมด 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 495,000 บาท 494,000.00                      

อ.ซ าสูง - บา้นตอกเกี้ย อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ 3 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 498,000 บาท

169 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นปาุเปอืย ม.1 487,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 482,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแกน่ "

ต.โนนสมบรูณ์ - บา้นนาง้อง ม.2 ต.นาง้ิว 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 483,000 บาท 482,000.00                      

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 485,000 บาท

170 โครงการขุดลอกหนองน้ ากดุสามขา บา้นดอนยาง 440,000 440,000 ตกลงราคา 1 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 436,000 บาท บจก.มพีฒันาขอนแกน่ "

หมู่ที่ 16 ต าบลศิลา เชื่อมต่อเขตต าบลบงึเนยีม 2 บจก.มีพฒันาขอนแกน่ 436,000 436,000.00                      

อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 439,000

171 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองไห 498,800 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 488,000 บาท หจก.เคียงโยธา "



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ม.1 ต.หนองแปน อ.มญัจาคีรี - อ.บา้นแฮด 2 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 490,000 488,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,500

172 โครงการขุดลอกล าหว้ยเอี่ยน บา้นแทน่ ม.1 499,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด

ต.บา้นแทน่ อ.ชนบท - อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแกน่ 2 หจก.แม่บุญ 496,500 บาท 494,000.00                      และมีคุณสมบัติ

3 ร้านดีดีบิลด้ิง 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

173 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนิลาด 435,000 440,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 431,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ "

ม.7 ต.พงัทยุ - บา้นนาเพยีง ม.9 ต.หนองกงุ 2 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 433,000 บาท 431,000.00                      

อ.น้ าพอง จ.ขอนแกน่ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 435,000 บาท

174 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นปาุชาด 490,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 482,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 5 ต.แดงใหญ่ - ถนนโคลัมโบ อ.เมอืง 2 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 484,000 บาท 482,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 485,000 บาท

175 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยนอ้ย ช่วงบา้นโนนสว่าง 483,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 478,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง "

ม.7 ต.โพนเพก็ - ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาคีรี 2 หจก.คียงโยธา 480,000 478,000.00                       

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 482,500

176 ขุดลอกล าหว้ยตาหยั่ง ช่วงบา้นโนนสว่าง ม.3 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ต.โนนธาตุ - เขตติดต่อต าบลหนองสองหอ้ง 2 หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 497,500 บาท 495,000.00                      

อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

177 โครงการขุดลอกล าหว้ยโปร่งแดง บา้นหนองไผ่ล้อม ม.1 500,000 507,000 ตกลงราคา 1 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 เสนอราคาต่ าสุด

ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ หจก.เค โอ บี คอนส์ 497,000 บาท 495,000.00                       และมีคุณสมบัติ

หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 499,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

178 โครงการซ่อมเสริมผิวจราจร เคพซีล บา้นแสงอรุณ 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกจิ "

หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ - บา้นน้ าซับ 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 497,000 บาท 495,000.00                      

หมู่ที่ 7 ต าบลทา่นางแนว อ าเภอแวงนอ้ย 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 499,500 บาท

จังหวัดขอนแกน่

179 โครงการขุดลอกหนา้ฝาย ล าหว้ยค าบอน 483,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 478,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิก์อ่สร้าง "

ช่วงบา้นขามปอูม ม.10 - บา้นโนนคุต ม.8 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 480,000 บาท 478,000.00                      

ต.โพนเพก็ อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแกน่ 3 หจก.เคียงโยธา 482,000 บาท

180 โครงการขุดลอกล าหว้ยยางบง ช่วงบา้นหว้ยโปร่ง 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ม.5 ต.วังมว่ง อ.เปอืยนอ้ย - ต.ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 481,500 บาท 480,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 484,000 บาท

181 โครงการขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยวังมว่ง 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักสิทธิ์กอ่สร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักสิทธิก์อ่สร้าง "

ช่วงบา้นวังมว่ง ม.2 ต.วังมว่ง - บา้นวังหนิ ม.7 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 482,000 บาท 480,000.00                      

ต.สระแกว้ อ.เปอืยนอ้ย จ.ขอนแกน่ 3 หจก.แม่บุญ 484,500 บาท

182 โครงการขุดลอกล าหว้ยตาหยั่ง ช่วงบา้นสว่าง ม.3 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.ภวินทก์อ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ต.โนนธาตุ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 494,000.00                      และมีคุณสมบัติ

3 หจก.พนูทรัพยธ์นอนันต์ 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

183 โครงการขุดลอกล าหว้ยรากไม ้บา้นหาด หมู่ที่ 10 476,000 456,700 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 467,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ - 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 454,000 บาท 467,000.00                      

เขตอ าเภอบา้นแทน่ จังหวัดชัยภมูิ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 455,000 บาท

184 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 475,000 472,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 467,000 บาท หจก.นวิส์หลักสอง 1999 "

สายแยกทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10060 2 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา 469,000 บาท 467,000.00                      

บา้นโนนเรือง - บา้นหนองกอย) ต าบลแดงใหญ่ - 3 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 470,000 บาท

บา้นโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมอืง 4 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 471,000 บาท

จังหวัดขอนแกน่

185 โครงการขุดลอกล าหว้ยหนองกงุ บา้นหนองแวง ม.7 500,000 507,000 ตกลงราคา 1 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "

ต.ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 497,000 บาท 495,000.00                      

3 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 499,500 บาท

186 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบา้นหนองเต่านอ้ย 496,000 502,000 ตกลงราคา 1 ร้าน ดีดีบิลด้ิง 491,000 บาท ร้าน ดีดีบลิด้ิง "

ม.7 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท - อ.โคกโพธิไ์ชย 2 หจก.สามบีกอ่สร้าง (บีบีบี) 493,000 บาท 491,000.00                      

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 495,000 บาท

187 โครงการขุดลอกล าหว้ยวังคูณ ม.4 ต.หนองเมก็ - 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 495,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ าสุด

บา้นหนองเมก็ ม.1 ต.หนัโจด อ.หนองสองหอ้ง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,000 บาท 495,000.00                      และมีคุณสมบัติ

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.พนูทรัพยธ์นอนันต์ 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

188 โครงการขุดลอกล าหว้ยคร้อ ช่วงบา้นโคกสูง ม.13 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ต.นางาม อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแกน่ - ถนนทางหลวง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                      

หมายเลข ขก 2013 3 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 487,500 บาท

189 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นศรีฐาน ม.2 488,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอร่ี ดีเวลลอปเมนท์ 483,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ "

ต.พงัทยุ - บา้นหนองแวงดง ม.7 ต.บวัเงิน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 485,000 บาท 483,000.00                      

อ.น้ าพอง จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 486,500 บาท

190 โครงการขุดลอกล าหว้ยค าปากดาว ช่วงบา้นโพนเพก็ 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.คียงโยธา 483,000 บาท หจก.คียงโยธา "

ม.1 ต.โพนเพก็ - ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแกน่ 2 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 485,000 บาท 483,000.00                      

3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 486,500 บาท

191 โครงการขุดลอกล าหว้ยด าริ บา้นปาุหวาย ม.11 500,000 508,000 ตกลงราคา 1 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "

 ต.ดอนดู่ อ.หนองอสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท 495,000.00                      

3 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 499,000 บาท

192 โครงการขุดลอกล าหว้ยวังแสง ช่วงบา้นปาุพร้าว 499,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวหลักสอง 1999 480,000 บาท หจก.นวิหลักสอง 1999 เสนอราคาต่ าสุด

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ - 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 481,000 บาท 480,000.00                      และมีคุณสมบัติ

เขตติดต่ออ าเภอบวัลาย จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.พนูทรัพยธ์นอนันต์ 484,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

193 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภยัทางถนน 393,000 393,000 ตกลงราคา 1 ร้าน สิงห ์อเิล็กทริคเคร่ืองมือแพทย์ 393,000 บาท ร้าน สิงห ์อเิล็กทริค "

สาย ขก 1002 (บา้นโนนสะอาด - บา้นหนองตาไก)้ 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 496,000 บาท เคร่ืองมือแพทย์

อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท 393,000.00                       



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

194 ขุดลอกล าหว้ยเสียวตอนกลาง ช่วงบา้นโนนทอ่น ม.3 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 495,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ต.ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง - เขตบา้นสระแกว้ ต.สระแกว้ 2 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 496,000 บาท 495,000.00                      

อ.เปอืยนอ้ย จ.ขอนแกน่ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 499,000 บาท

195 โครงการขุดลอกล าหว้ยดอนตะแบง บา้นดอนตะแบง 500,000 508,000 ตกลงราคา 1 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "

ม.8 ต.ตะกั่วปาุ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท 495,000.00                      

3 หจก.ภวนิท์กอ่สร้าง 499,000 บาท

196 ขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยฝายไม ้ช่วงบา้นเหล่าใหญ่ ม.9 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

 ต.นาข่า - บา้นโนนงาม ม.1 ต.นางาม อ.มญัจาคีรี 2 หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 485,000 บาท

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 487,500 บาท

197 ขุดลอกหนา้ฝายล าหว้ยแร่ ช่วงบา้นหว้ยแร่ ม.3 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง เสนอราคาต่ าสุด

ต.วังมว่ง อ.เปอืยนอ้ย - ต.ดอนดู่ อ.หนองสองหอ้ง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 482,000 บาท 480,000.00                       และมีคุณสมบัติ

จ.ขอนแกน่ 3 หจก.แม่บุญ 483,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

198 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 บจก.สิบก าลัง 494,000 บาท บจก.สิบก าลัง "

ชนดิหลอดแอลอดีี 40 วัตต์ บนถนนสาย ขก ถ 10071 2 บจก.มี พฒันาขอนแกน่ 495,000 บาท 494,000.00                      

บา้นหนองหญ้าแพรก - บา้นโนนทนั อ.เมอืง 3 บจก.เอม็ แอนด์ อ ีซัพพลายกรุ๊ป 497,000 บาท

จ.ขอนแกน่

199 โครงการกอ่สร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บา้นปาุเส้ียว 489,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 478,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ม.6 - แหล่งเกษตรหนองโดน - บา้นเมง็ ม.3 2 หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 480,000 บาท 478,000.00                      

ต.บา้นเมง็ - บา้นดอนหนั ม.8 ต.ยางค า อ.หนองเรือ 3 หจก.ไดโนเสาร์กอ่สร้าง 482,500 บาท

จ.ขอนแกน่

200 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบา้นปาุผุ 498,800 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

หมู่ที่ 4 ต าบลสวนหมอ่น - ต าบลหนองแปน 2 หจก.โชคศักด์ิสิทธิ์กอ่สร้าง 495,000 บาท 493,000.00                      

อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน่ 3 หจก.ช.โคตรภธูรกอ่สร้าง 496,000 บาท

201 โครงการจ้างจัดฝึกอบรมเชิงปฎบิติัการ 362,700 362,000 ตกลงราคา บจก.ไอดีไดร์ฟเวอร์ 362,700 บาท บจก.ไอดีไดร์ฟเวอร์ "

ขับขี่ปลอดภยั เสริมสร้างวินยัจราจร 362,700.00                       

ประจ าป ี2560 รุ่นที่ 3

202 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟาูแรงต่ า 215,500 215,500 ตกลงราคา หจก.ทองเกา้ดีไซน์ แอนด์บิวด์ 215,500 บาท หจก.ทองเกา้ดีไซนฯ์ และมีคุณสมบัติ

อาคารส านกังาน อบจ.ขอนแกน่ 215,500.00                      ถูกต้องครบถ้วน

รหสั อก.005-17-0001

203 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ 245,000 245,000 ตกลงราคา หจก.ทองเกา้ดีไซน์ แอนด์บิวด์ 245,000 บาท หจก.ทองเกา้ดีไซนฯ์ "

รหสั อก 275-56-005 (ติดกบัอาคารพสัดุ 245,000.00                      

ของ ปภ.จังหวัด) เปน็หอ้งเกบ็วัสดุของส านกัปลัดฯ

204 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ าอาคาร 316,700 316,700 ตกลงราคา ร้าน ส.วรุตม์กอ่สร้าง 316,700 บาท ร้าน ส.วรุตมก์อ่สร้าง "

กองกจิการสภา รหสัพสัดุ อก.005-48-0002 316,700.00                      

205 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม โครงการอา่นคล่อง 180,000 180,000 ตกลงราคา หจก.โรงพมิพพ์ระธรรมขนัต์ 180,000 บาท หจก.โรงพมิพพ์ระธรรมขันต์ "



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

 เขียนคล่อง และการคิดวิเคราะห ์ 180,000.00                      

206 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 132,000 132,000 ตกลงราคา นายธนาวฒิุ ชินภกัดี 132,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภกัดี "

พร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง จ านวน 2 คัน 132,000.00                      

207 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 176,000 176,000 ตกลงราคา หจก.โชติธดิา ทราเวล 176,000 บาท หจก.โชติธิดา ทราเวล และมีคุณสมบัติ

พร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง 176,000.00                      ถูกต้องครบถ้วน

208 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 150,000 150,000 ตกลงราคา หจก.โชติธดิา ทราเวล 150,000 บาท หจก.โชติธิดา ทราเวล "

พร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง 150,000.00                      

209 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 198,000 198,000 ตกลงราคา นายธนาวฒิุ ชินภกัดี 198,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภกัดี "

พร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง 198,000.00                      

210 จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 195,000 195,000 ตกลงราคา นางวชัรา ธมัโมตัง 195,000 บาท นางวัชรา ธัมโมตัง "

195,000.00                      



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

211 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 144,000 144,000 ตกลงราคา นายธนาวฒิุ ชินภกัดี 144,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภกัดี "

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง 144,000.00                      

จ.สระบรีุ และกรุงเทพฯ

212 ซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล ใช้ในราชการส านกัการช่าง 150,000 150,000 ตกลงราคา หจก.พนัธกจิกลการ 150,000 บาท หจก.พนัธกจิกลการ และมีคุณสมบัติ

อบจ.ขอนแกน่ ส าหรับรถเทรลเลอร์ 150,000.00                      ถูกต้องครบถ้วน

รหสั อก.013-58-0006 จ านวน 10 รายการ

213 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 224,000 224,000 ตกลงราคา นายสมชัย คงไกร 224,000 บาท นายสมชัย คงไกร "

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง 224,000.00                      

วันที่ 28-31 สิงหาคม 2560

214 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 484,000 484,000 ตกลงราคา บจก.ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ 484,000 บาท บจก.ไทยพพิฒันฮ์าร์ดแวร์ "

484,000.00                      

215 จัดซ้ือพดัลมติดผนงั ขนาด 30 นิ้ว ยี่หอ้ MIRA 162,640 162,640 ตกลงราคา ร้าน ธนัตดา พาณิชย์ 162,640 บาท ร้าน ธนตัดา พาณิชย์ "

จ านวน 16 เคร่ือง 162,640.00                      

216 ซ้ือวัสดุการกอ่สร้าง เพื่อฝึกปฎบิติัจัดท าฝายหนิทิ้ง 249,005 249,005 ตกลงราคา บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข 249,005.00      บาท บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข "

แบบประชาอาสา 249005



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ / จ้าง (บาท) โดยสรปุ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

217 ซ้ือวัสดุการกอ่สร้าง เพื่อฝึกปฎบิติัจัดท าฝายหนิทิ้ง 130,550 130,550 ตกลงราคา บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข 130,550 บาท บจก.พอ่ขุนสีร่มเย็นเปน็สุข และมีคุณสมบัติ

แบบประชาอาสา 130,550.00                      ถูกต้องครบถ้วน

308 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัข้าราชการ 359,500 359,500 ตกลงราคา หจก.ทองเกา้ดีไซน์ แอนด์บิวด์ 359,500 บาท หจก.ทองเกา้ดีไซน ์แอนด์บวิด์ "

ของ อบจ.ขอนแกน่ จ านวน 3 หลัง และปรับปรุง 359,500.00                      

ซ่อมแซมอาคาร สนง. จ านวน 5 หอ้ง

218 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ อบจ.ขอนแกน่ 200,000 200,000 บจก.เอทบิต โซลูชั่น 200,000 บาท บจก.เอทบติ โซลูชั่น "

200,000.00                      

219 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 132,000 132,000 ตกลงราคา นายธนาวฒิุ ชินภกัดี 132,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภกัดี "

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 40 ที่นั่ง (ไป -กลับ) 132,000.00                      

จ านวน 2 คัน

ลงชื่อ                                ผู้จัดท ำ 
      ( นำงสำวสีสุดำ     เพียชิน ) 
          ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ 


