
แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,750                2,750         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 2,750             ร านวีระวิทยาภัณฑ) 2,750          ราคาต่ําสุด ซ.06/2560
17 พ.ย. 59

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,980                4,980         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 4,980             ร านวีระวิทยาภัณฑ) 4,980          ราคาต่ําสุด ซ.07/2560
17 พ.ย. 59

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 645                  645            ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 645               ร านวีระวิทยาภัณฑ) 645             ราคาต่ําสุด ซ.08/2560
17 พ.ย. 59

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,671                5,671         ตกลงราคา ร านวีระวิทยาภัณฑ) 5,671             ร านวีระวิทยาภัณฑ) 5,671          ราคาต่ําสุด ซ.09/2560
17 พ.ย. 59

5 จัดจ างถ3ายเอกสาร 4,838.11            4,838.11     ตกลงราคา บริษัท อาร)วีที แมชีน โปรดักส) จํากัด 4,838.11         
บริษัท อาร)วีที แมชีน 
โปรดักส) จํากัด 4,838.11      

ราคาต่ําสุด
จ.03/2560
10 พ.ย. 59

6 จัดจ างถ3ายเอกสาร 1,459.50            1,459.50     ตกลงราคา ร าน ที ที คอม 1,459.50         ร าน ที ที คอม 1,459.50      ราคาต่ําสุด จ.04/2560
10 พ.ย. 59

7 บํารุงรักษาฝายน้ําล นลําพะยังตอนล3าง บ.โนนนาคํา 493,800            493,800      ตกลงราคา หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 493,000          หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 493,000       ราคาต่ําสุด สทภ.4/จ.01/2560
ต.ภูแล3นช าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ) หจก.ตั้งสุรเสียง 493,300          4 พ.ย. 59

หจก.สง3าดีเซลแทรกเตอร) 493,500          

8 บํารุงรักษาฝายน้ําล�นบ�านแก�งคร�อ บ.แก�งคร�อ 492,200            490,000      ตกลงราคา หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 490,000          หจก.อภิฉัตรก�อสร�าง 490,000       ราคาต่ําสุด สทภ.4/จ.02/2560

ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก�น หจก.ทองประพันธ'ก�อสร�าง 490,500          4 พ.ย. 59

หจก.สง3าดีเซลแทรกเตอร) 490,700          

9 บํารุงฝายน้ําล�นห�วยหวาย บ.หนองหว�า ต.ชีลอง 498,600            498,100      ตกลงราคา หจก.ทองประพันธ'ก�อสร�าง 497,200          ก�อสร�าง 497,200       ราคาต่ําสุด สทภ.4/จ.03/2560
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ หจก.อภิฉัตรก�อสร�าง 497,500          4 พ.ย. 59

หจก.ตั้งสุรเสียง 497,900          

10 บํารุงรักษาอ�างเก็บน้ําบ�านบัวหลวง บ.บัวหลวง 489,100            488,900      ตกลงราคา หจก.สุภาทิพย'การโยธา 488,000          หจก.สุภาทิพย'การโยธา 488,000       ราคาต่ําสุด สทภ.4/จ.04/2560

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ�าง ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ.2560
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ต.เหล�า อ.ทุ�งเขาหลวง จ.ร�อยเอ็ด หจก.หนิงหน�อง 488,500          7 พ.ย. 59

หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 488,700          

11 บํารุงรักษาอ�างเก็บน้ําหนองบัว บ.โคกหนองบัว 498,100            497,900      ตกลงราคา หจก.สุภาทิพย'การโยธา 497,000          หจก.สุภาทิพย'การโยธา 497,000       ราคาต่ําสุด สทภ.4/จ.05/2560
ต.บัวคํา อ.โพธิ์ชัย จ.ร�อยเอ็ด หจก.อภิฉัตรก�อสร�าง 497,500          7 พ.ย. 59

หจก.หนิงหน3อง 497,700          
12 บํารุงรักษาฝายน้ําล�นห�วยตาแหลว บ.กะพี้ หมู�ที่ 3 489,400            489,200      ตกลงราคา หจก.สุภาทิพย'การโยธา 488,200          หจก.สุภาทิพย'การโยธา 488,200       ราคาต่ําสุด สทภ.4/จ.06/2560

ต.อุ�มเม�า อ.โพนทอง จ.ร�อยเอ็ด หจก.อภิฉัตรก�อสร�าง 488,600          7 พ.ย. 59
หจก.หนิงหน3อง 489,000          

13 บํารุงรักษาฝายน้ําล�นห�วยแดง บ.บุ�งเลิศ หมู�ที่ 1 486,200            485,900      ตกลงราคา หจก.ทรัพย'อนันต'เกษตรก�อสร�าง 485,000          ก�อสร�าง 485,000       ราคาต่ําสุด สทภ.4/จ.07/2560
ต.บุ�งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร�อยเอ็ด หจก.อภิฉัตรก�อสร�าง 485,300          7 พ.ย. 59

หจก.สุภาทิพย)การโยธา 485,700          
14 บํารุงรักษาฝายน้ําล�นปากกะตะ บ.โพธิ์ชัน ต.นางาม 486,700            486,700      ตกลงราคา หจก.ทรัพย)อนันต)เกษตรก3อสร าง 486,000          ก3อสร าง 486,000       ราคาต่ําสุด สทภ.4/จ.08/2560

อ.เสลภูมิ จ.ร�อยเอ็ด หจก.สุภาทิพย'การโยธา 486,300          7 พ.ย. 59
หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 486,500          

15 บํารุงรักษาฝายน้ําล�นห�วยส�มป4อย บ.นาขาม 693,900            693,900      สอบราคา หจก.อ.อภิชาติบ านไผ3 688,000          หจก.อภิชาติบ านไผ3 688,000       ราคาต่ําสุด สทภ.4/ส.01/2560
ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ' จ.กาฬสินธุ' 9 พ.ย. 59

16 บํารุงรักษาฝายน้ําล�นห�วยคําพุ บ.กุดแคน 815,800            807,300      สอบราคา หจก.พรเทพาก3อสร าง 800,000          หจก.พรเทพาก3อสร าง 800,000       ราคาต่ําสุด สทภ.4/ส.02/2560
ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม หจก.อ.อภิชาติบ�านไผ� 802,000          9 พ.ย. 59

หจก.พัณกมลก3อสร าง 805,000          
17 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยน อย ต.บ านบัว 9,850,000          9,206,100    e-bidding หจก.บุญสนองก3อสร าง 9,155,940.00 หจก.บุญสนองก3อสร าง 9,155,940.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.01/2560

อ.เกษตรสมบรูณ) จ.ชัยภูมิ หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 9,188,871.07 2 ธ.ค. 59
หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 9,200,000.00

18 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยคณฑา ต.หนองไผ3 อ.แก งคร อ 5,000,000          4,857,000    e-bidding หจก.ตองสองคอนสตรั๊คชั่น 4,822,200.00 สตรั๊คชั่น 4,822,200.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.02/2560
จ.ชัยภูมิ หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 4,847,603.22 2 ธ.ค. 59

หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 4,850,000.00
19 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองโง ง ต.คอนสวรรค) อ.คอนสวรรค) 9,850,000          9,483,700    e-bidding หจก.ป.นันท)การธุรกิจ 9,431,258.00 หจก.ป.นันท)การธุรกิจ 9,431,258.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.03/2560

จ.ชัยภูมิ หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 9,464,263.44 2 ธ.ค. 59
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หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 9,475,000.00
20 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยหินปุNน ต.หนองโดน อ.จัตุรัส 5,000,000          4,554,500    e-bidding หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 4,520,000.00 หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 4,520,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.04/2560

จ.ชัยภูมิ หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 4,544,689.15 2 ธ.ค. 59
หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 4,545,000.00
หจก.บุ3งคล าก3อสร าง 4,552,000.00

21 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยท3ารากไม  ต.หนองบัวบาน 9,880,000          9,569,000    e-bidding หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 9,500,000.00 ก3อสร าง 9,500,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.05/2560
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 9,546,000.00 2 ธ.ค. 59

22 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองเรือ ต.ทุ3งทอง อ.บ านเขว า 9,850,000          9,574,900    e-bidding หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 6,120,000.00 หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 6,120,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.06/2560
จ.ชัยภูมิ หจก.นพัตธรบรบือ 6,666,000.00 2 ธ.ค. 59

บ.ส.พลังแสงคอนสตรัคชั่น จํากัด 7,660,000.00
หจก.บุ3งคล าก3อสร าง 7,660,000.00
หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 9,557,197.55

23 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยทราย ต.บ านตาล 9,650,000          9,556,300    e-bidding หจก.บําเหน็จสงวนวงศ) 9,495,000.00 หจก.บําเหน็จสงวนวงศ) 9,495,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.07/2560
อ.บําเหน็จณรงค) จ.ชัยภูมิ หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 9,536,654.08 2 ธ.ค. 59

หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 9,550,000.00
24 อนุรักษ)ฟCDนฟูคลองกระถิน ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล 9,650,000          8,984,400    e-bidding หจก.บุ3งคล าก3อสร าง 8,920,000.00 หจก.บุ3งคล าก3อสร าง 8,920,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.08/2560

จ.ชัยภูมิ หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 8,965,654.24 2 ธ.ค. 59
หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 8,975,000.00

25 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองฝายใหญ3 ต.นาเสียว อ.เมือง 9,900,000          7,101,400    e-bidding บ.ส.พลังแสงคอนสตรัคชั่น จํากัด 5,681,000.00 สตรัคชั่น จํากัด 5,681,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.09/2560
จ.ชัยภูมิ หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 7,087,467.15 2 ธ.ค. 59

หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 7,095,000.00
26 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําโคกเห็ดไค หมู3ที่ 10 9,950,000          4,816,500    e-bidding หจก.ทรัพย)สถาพรก3อสร างชัยภูมิ 4,780,000.00 ก3อสร างชัยภูมิ 4,780,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.10/2560

ต.บ านเล า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 4,806,555.63 2 ธ.ค. 59
หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 4,810,000.00

27 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยชีลองใต  ต.ห วยต อน อ.เมือง 9,900,000          9,122,500    e-bidding หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 9,042,666.95 หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 9,042,666.95 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.11/2560
จ.ชัยภูมิ หจก.ป.นันท)การธุรกิจ 9,111,415.60 2 ธ.ค. 59
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28 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยยางคํา ต.หนองบัวแดง 9,980,000          8,878,900    e-bidding หจก.สิริภูมิการโยธา 8,816,000.00 หจก.สิริภูมิการโยธา 8,816,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.12/2560
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 8,859,013.83 2 ธ.ค. 59

หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 8,870,000.00
29 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยขี้เหล็ก ต.โคกมั่งงอย 9,980,000          9,632,200    e-bidding หจก.ทรัพย'อนันต'เกษตรก�อสร�าง 5,398,000.00 ก�อสร�าง 5,398,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.13/2560

อ.คอนสวรรค) จ.ชัยภูมิ หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,550,000.00 8 ธ.ค. 59
หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 5,876,929.86
หจก.ณรงค)ช3างยนต) 6,488,000.00
หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 6,890,000.00
หจก.อุดรอนวัชก3อสร าง 7,127,000.00
บ.ส.พลังแสงคอนสตรัคชั่น จํากัด 7,705,000.00
หจก.นพัตธรบรบือ 7,900,000.00
หจก.ท3าพระคอนสตรัคชั่น 9,000,000.00
หจก.ทรัพย)สถาพรก3อสร างชัยภูมิ 9,620,000.00

30 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองขามแป ต.หนองขาม 9,850,000          9,495,500    e-bidding หจก.ทรัพย'อนันต'เกษตรก�อสร�าง 5,362,900.00 ก�อสร�าง 5,362,900.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.14/2560
อ.คอนสวรรค) จ.ชัยภูมิ หจก.นพัตธรบรบือ 5,994,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 6,070,000.00
บ.เจ.เอ็น.อาร' คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,470,624.00
หจก.ทรัพย)สถาพรก3อสร างชัยภูมิ 6,646,000.00
บ.ส.พลังแสงคอนสตรัคชั่น จํากัด 6,647,000.00
หจก.108 ซีวิล 7,121,500.00
หจก.เล�าซุ�ยเซ�งก�อสร�าง 9,475,805.88
หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 9,490,000.00
หจก.บุ3งคล าก3อสร าง 9,492,000.00

31 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยกุดแหลม ต.บุ3งคล า อ.เมือง 9,750,000          9,747,100    e-bidding หจก.ทรัพย'อนันต'เกษตรก�อสร�าง 5,215,614.00 ก�อสร�าง 5,215,614.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.15/2560
จ.ชัยภูมิ หจก.บุ3งคล าก3อสร าง 9,680,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.เล าซุ3ยเซ งก3อสร าง 9,727,890.32
หจก.ป.นันท)การธุรกิจ 9,733,351.50
หจก.ทองประพันธ)ก3อสร าง 9,740,000.00



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ�าง ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

32 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําบ านกุดเพียขอม ต.กุดเพียขอม 5,000,000          4,875,000    e-bidding หจก.โอ.ดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น 3,100,000.00 สตรัคชั่น 3,100,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.16/2560
อ.ชนบท จ.ขอนแก3น หจก.นพัตธรบรบือ 3,140,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ตรีพรวิศวกรรม 3,412,500.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 4,100,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 4,500,000.00

33 อนุรักษ)ฟCDนฟูลําห วยจงอาง บ.โคกก3อง หมู3ที่ 2 9,000,000          8,098,400    e-bidding หจก.ณัฐพลก3อสร าง 5,180,000.00 หจก.ณัฐพลก3อสร าง 5,180,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.17/2560
ต.หินตั้ง อ.บ านไผ3 จ.ขอนแก3น หจก.ตรีพรวิศวกรรม 5,263,960.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ณรงค)ช3างยนต) 5,448,000.00
หจก.นพัตธรบรบือ 5,680,000.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 6,200,000.00
หจก.โคราชพัฒนะ 6,545,000.00
หจก.อึ้งแซเฮง 6,811,700.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 7,500,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,010,000.00

34 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองทุ3ม บ.กระเดื่อง ต.ปWามะนาว 9,950,000          9,924,500    e-bidding หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 5,124,926.00 หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 5,124,926.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.18/2560
อ.บ านฝาง จ.ขอนแก3น หจก.ทรัพย)อนันต)เกษตรก3อสร าง 5,235,485.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ณรงค) รสชก. 5,250,000.00
หจก.โชคสยามก3อสร าง 5,800,000.00
หจก.นพัตธรบรบือ 6,320,000.00
หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปZโตรเลียม 6,700,000.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 8,100,000.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 8,400,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,850,000.00

35 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําหนองกุดกว าง บ.หนองมะเขือ 9,500,000          9,487,400    e-bidding หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 5,050,000.00 หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 5,050,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.19/2560
ต.โคกสําราญ อ.บ านแฮด จ.ขอนแก3น หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 5,199,795.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,550,000.00
หจก.ทรัพย)อนันต)เกษตรก3อสร าง 5,791,545.00
หจก.ขอนแก3นตั้งยิ่งเจริญ 5,800,000.00



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ�าง ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.นพัตธรบรบือ 5,840,000.00
หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 5,992,420.00
หจก.โอ.ดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น 6,070,000.00
หจก.ตรีพรวิศวกรรม 6,166,810.00
บ.ภัทรกรวิศวกรรมการโยธา จํากัด 6,262,000.00
หจก.อ.อภิชาติบ านไผ3 6,472,490.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 7,500,000.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 8,000,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,455,000.00
หจก.ท3าพระคอนสตรัคชั่น 8,500,000.00

36 อนุรักษ)ฟCDนฟูปากเลิงเปลือย บ.หัน ต.พระบุ 9,700,000          8,100,000    e-bidding หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 4,510,763.00 หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 4,510,763.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.20/2560
อ.พระยืน จ.ขอนแก3น หจก.นพัตธรบรบือ 49,400,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,980,000.00
หจก.ขอนแก3นตั้งยิ่งเจริญ 5,000,000.00
หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 5,020,000.00
หจก.ทรัพย)อนันต)เกษตรก3อสร าง 5,093,990.00
หจก.โอ.ดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น 5,100,000.00
หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 5,419,117.00
บ.เจ.เอ็น.อาร) คอนสตรัคชั่น จํากัด 5,499,685.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 6,600,000.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 6,900,000.00
หจก.ท3าพระคอนสตรัคชั่น 7,500,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,630,000.00

37 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองคูขาด บ.คูขาด ต.โคกสง3า 9,900,000          9,752,000    e-bidding หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 5,297,477.00 หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 5,297,477.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.21/2560
อ.พล จ.ขอนแก3น หจก.นพัตธรบรบือ 5,830,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ราชสีมาณัฐธร 5,850,000.00
หจก.โอ.ดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น 6,140,000.00
หจก.ตรีพรวิศวกรรม 6,337,000.00



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ�าง ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บ.ภัทรกรวิศวกรรมการโยธา จํากัด 6,522,000.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 7,900,000.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 8,289,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,710,000.00
หจก.ณัฐพลก3อสร าง 8,776,800.00

38 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําหนองโจด บ.หนองไห 9,000,000          2,773,600    e-bidding หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 1,492,130.00 หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 1,492,130.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.22/2560
ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนก3น หจก.นพัตธรบรบือ 1,800,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.อ.อภิชาติบ านไผ3 2,079,999.40
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 2,500,000.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 2,500,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 7,920,000.00

39 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองนกเอี้ยง บ.ดอนช าง-ปWาเหลื่อม 9,000,000          5,903,500    e-bidding หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 2,935,720.00 หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 2,935,720.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.23/2560
ต.ดอนช าง อ.เมือง จ.ขอนแก3น หจก.นพัตธรบรบือ 3,340,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 3,360,000.00
หจก.ขอนแก3นตั้งยิ่งเจริญ 3,490,000.00
หจก.โอ.ดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น 3,710,000.00
หจก.สิริภูมิการโยธา 4,350,000.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 4,700,000.00
หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 4,850,000.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 5,200,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 7,920,000.00

40 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําหนองส มปWอย ต.ทางขวาง 9,600,000          8,812,500    e-bidding หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,050,000.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,050,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.24/2560
อ.แวงน อย จ.ขอนแก3น หจก.ขอนแก3นตั้งยิ่งเจริญ 5,100,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ณรงค) รสชก. 5,150,000.00
หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 5,523,240.00
หจก.นพัตธรบรบือ 5,540,000.00
หจก.สิริภูมิการโยธา 5,590,000.00
หจก.ณัฐพลก3อสร าง 5,640,000.00



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ�าง ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 5,720,000.00
หจก.ตรีพรวิศวกรรม 5,728,125.00
บ.เจ.เอ็น.อาร) คอนสตรัคชั่น จํากัด 5,811,720.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 7,050,000.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 7,900,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,814,000.00

41 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองอ อ บ.กุดหมากเห็บ ต.โนนสะอาด 9,400,000          8,171,600    e-bidding หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 4,320,115.00 หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 4,320,115.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.25/2560
อ.แวงใหญ3 จ.ขอนแก3น หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,770,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ขอนแก3นตั้งยิ่งเจริญ 5,030,000.00
หจก.นพัตธรบรบือ 5,300,000.00
หจก.ตรีพรวิศวกรรม 5,311,540.00
บ.เจ.เอ็น.อาร) คอนสตรัคชั่น จํากัด 5,409,695.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 6,900,000.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 7,200,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,300,000.00
หจก.ณัฐพลก3อสร าง 8,460,000.00

42 อนุรักษ)ฟCDนฟูบุ3งเวียง บ.ภูมูลเบ า ต.โนนทอง 9,000,000          8,508,700    e-bidding หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 4,679,000.00 หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 4,679,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.26/2560
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก3น หจก.วชิรกําพลก3อสร าง 4,868,007.00 8 ธ.ค. 59

หจก.นพัตธรบรบือ 4,940,000.00
หจก.โชคสยามก3อสร าง 5,200,000.00
หจก.สิริภูมิการโยธา 5,490,000.00
บ.เจ.เอ็น.อาร) คอนสตรัคชั่น จํากัด 6,252,635.00
หจก.อึ้งแซเฮง 6,796,000.00
หจก.บ านไผ3ธนทรัพย) 7,200,000.00
หจก.เตียเหลี่ยงกี่ 7,400,000.00

หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 7,500,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,010,000.00
หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปZโตรเลียม 8,481,000.00



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ�าง ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

43 อนุรักษ)ฟCDนฟูบึงน้ําแก ว บ.หินแห3 ต.หนองบัว 5,000,000          4,999,600    e-bidding หจก.พรเทพาก3อสร าง 4,959,600.00 หจก.พรเทพาก3อสร าง 4,959,600.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.28/2560
อุ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หจก.ศรัญมอเตอร) 4,990,540.00 8 ธ.ค. 59

44 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองยาง บ.คุยกอก ต.แห3ใต 9,850,000          5,573,800    e-bidding หจก.พรเทพาก3อสร าง 5,529,200.00 หจก.พรเทพาก3อสร าง 5,529,200.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.29/2560
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 5,564,593.26 8 ธ.ค. 59

หจก.ศรัญมอเตอร) 5,573,720.00
45 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําบ านหนองบอน บ.หนองบอน 4,000,000          3,859,500    e-bidding หจก.พรเทพาก3อสร าง 3,828,600.00 หจก.พรเทพาก3อสร าง 3,828,600.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.30/2560

หมู3ที่ 9 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 3,854,873.57 8 ธ.ค. 59
หจก.ศรัญมอเตอร) 3,859,400.00

46 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองโสน บ.โคกสูง หมู3ที่ 6 9,800,000          9,799,100    e-bidding หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 9,720,006.70 หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 9,720,006.70 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.31/2560
ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หจก.ศรัญมอเตอร) 9,798,900.00 8 ธ.ค. 59

หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 9,799,000.00
47 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองน้ําสร าง บ.โพน ต.โพนทอง 9,850,000          9,818,600    e-bidding หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 9,769,000.00 หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 9,769,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.32/2560

อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 9,807,658.00 8 ธ.ค. 59
หจก.ศรัญมอเตอร) 9,818,500.00

48 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําบ านดงม3วง บ.ดงม3วง หมู3ที่ 5 5,000,000          4,428,200    e-bidding หจก.ศรัญมอเตอร) 2,654,213.00 หจก.ศรัญมอเตอร) 2,654,213.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.33/2560
ต.สําโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม หจก.ตั้งสุรเสียง 2,700,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.นพัตธรบรบือ 2,960,000.00
บ.ปรมินทร)ก3อสร างมหาสารคาม จํากัด 3,145,700.00
หจก.พัณกมลก3อสร าง 3,300,000.00

49 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําบ านหนองใหม3 บ.หนองใหม3 9,500,000          8,737,800    e-bidding หจก.นพัตธรบรบือ 4,730,000.00 หจก.นพัตธรบรบือ 4,730,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.34/2560
หมู3ที่ 7 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม หจก.ศรัญมอเตอร) 4,895,458.00 8 ธ.ค. 59

หจก.ทรัพย)อนันต)เกษตรก3อสร าง 5,000,000.00
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,080,000.00
หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 5,150,000.00
หจก.พัณกมลก3อสร าง 5,660,000.00
หจก.พรเทพาก3อสร าง 5,679,570.00
บ.ปรมินทร)ก3อสร างมหาสารคาม จํากัด 6,060,000.00



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ�าง ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.สุภาทิพย)การโยธา 6,460,000.00

50 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองวังหล3อง หมู3ที่ 5 ต.ดงบัง 5,000,000          4,702,300    e-bidding หจก.เอส อาร) มหาสารคาม ก3อสร าง 2,535,900.00
หจก.เอส อาร) 
มหาสารคาม ก3อสร าง 2,535,900.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.35/2560

อ.นาดูน จ.มหาสารคาม หจก.นพัตธรบรบือ 2,800,000.00 8 ธ.ค. 59
หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 2,808,104.00
หจก.ศรัญมอเตอร) 2,821,191.00
หจก.สุภาทิพย)การโยธา 3,480,000.00

51 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําบ านสุขสําราญ บ.สุขสําราญ 9,800,000          2,565,100    e-bidding หจก.ศรัญมอเตอร) 1,538,413.00 หจก.ศรัญมอเตอร) 1,538,413.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.36/2560
หมู3ที่ 13 ต.กําพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หจก.พัณกมลก3อสร าง 2,290,000.00 8 ธ.ค. 59

52 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองเขมร บ.ดอนติ้ว ต.ก ามปู 9,500,000          8,868,200    e-bidding หจก.สง3ากลการ 8,805,000.00 หจก.สง3ากลการ 8,805,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.37/2560
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 8,864,000.42 8 ธ.ค. 59

หจก.ศรัญมอเตอร) 8,868,160.00
53 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองบอน บ.โนนสวรรค) หมู3ที่ 9 9,500,000          8,891,500    e-bidding หจก.ตั้งสุรเสียง 4,170,000.00 หจก.ตั้งสุรเสียง 4,170,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.38/2560

ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หจก.ศรัญมอเตอร) 4,820,476.00 8 ธ.ค. 59
หจก.ทรัพย)อนันต)เกษตรก3อสร าง 5,026,000.00
หจก.นพัตธรบรบือ 5,100,000.00
หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 5,240,000.00
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,270,000.00
หจก.ฟอเรสท) เอ็นจิเนียริ่ง 5,504,102.00
หจก.โอ.ดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น 5,600,000.00
หจก.พรเทพาก3อสร าง 5,779,475.00

54 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองฝายท3าช าง บ.เปล3ง หมู3ที่ 10 9,500,000          7,571,200    e-bidding หจก.นพัตธรบรบือ 3,970,000.00 หจก.นพัตธรบรบือ 3,970,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.39/2560
ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หจก.ศรัญมอเตอร) 4,542,189.00 8 ธ.ค. 59

หจก.โอ.ดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น 4,840,000.00
หจก.พรเทพาก3อสร าง 4,921,280.00
บ.ปรมินทร)ก3อสร างมหาสารคาม จํากัด 5,447,000.00



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ�าง ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

55 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําหนองสระตือ บ.สร างแซ3ง 5,000,000          4,427,100    e-bidding หจก.เอส อาร) มหาสารคาม ก3อสร าง 2,325,300.00
หจก.เอส อาร) 
มหาสารคาม ก3อสร าง 2,325,300.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.40/2560

ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หจก.ศรัญมอเตอร) 2,654,654.00 8 ธ.ค. 59
หจก.นพัตธรบรบือ 2,800,000.00

56 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองน้ําสาธารณะลําห วยปWายูง 5,000,000          3,561,400    e-bidding หจก.ตั้งสุรเสียง 1,427,000.00 หจก.ตั้งสุรเสียง 1,427,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.41/2560
ลําห วยกุดใต  ต.โคกสีทองหลาง อ.วาป\ปทุม หจก.นพัตธรบรบือ 1,880,000.00 8 ธ.ค. 59
จ.มหาสารคาม หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 2,029,000.00

หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,080,000.00
หจก.ศรัญมอเตอร) 2,096,995.00
หจก.ณรงค)ช3างยนต) 2,188,000.00
บ.ปรมินทร)ก3อสร างมหาสารคาม จํากัด 2,321,800.00
หจก.เบส ท็อป คอนสตรัคชั่น 2,421,700.00
หจก.สุภาทิพย)การโยธา 2,455,000.00
หจก.โอ.ดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น 2,520,000.00

57 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองนุ3น บ.ดอนเจริญ หมู3ที่ 7 9,800,000          9,798,200    e-bidding หจก.ตั้งสุรเสียง 4,790,000.00 หจก.ตั้งสุรเสียง 4,790,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.42/2560
ต.ดงใหญ3 อ.วาป\ปทุม จ.มหาสารคาม หจก.ศรัญมอเตอร) 5,283,116.00 8 ธ.ค. 59

หจก.นพัตธรบรบือ 5,300,000.00
หจก.สุภาทิพย)การโยธา 5,869,000.00
หจก.ราชสีมาณัฐธร 5,879,000.00
หจก.โอ.ดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น 6,170,000.00
หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 6,268,000.00
หจก.พรเทพาก3อสร าง 6,368,830.00
หจก.ทรัพย)อนันต)เกษตรก3อสร าง 6,467,456.00
บ.ปรมินทร)ก3อสร างมหาสารคาม จํากัด 8,041,000.00

58 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองสองห อง บ.สองห อง 5,000,000          4,881,400    e-bidding หจก.ศรัญมอเตอร) 2,781,316.00 หจก.ศรัญมอเตอร) 2,781,316.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.43/2560
หมู3ที่ 8-21,22 ต.หนองแสง อ.วาป\ปทุม หจก.นพัตธรบรบือ 2,800,000.00 8 ธ.ค. 59
จ.มหาสารคาม หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 2,850,000.00

หจก.สุภาทิพย)การโยธา 2,990,000.00



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลง
ในการซื้อหรือจ�าง

ราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ�าง ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บ.ปรมินทร)ก3อสร างมหาสารคาม จํากัด 3,405,300.00
59 อนุรักษ)ฟCDนฟูหนองสระพัง บ.โพนสะอาด 7,000,000          4,895,100    e-bidding หจก.ทรัพย)อนันต)เกษตรก3อสร าง 4,866,000.00 ก3อสร าง 4,866,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.44/2560

ต.เหล3าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร อยเอ็ด หจก.สุภาทิพย)การโยธา 4,885,000.00 8 ธ.ค. 59
หจก.พิชิตก3อสร าง 4,895,000.00

60 อนุรักษ)ฟCDนฟูกุดสามขา บ.สามขา ต.สามขา 9,900,000          9,812,500    e-bidding หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,440,000.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,440,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.45/2560
อ.โพนทราย จ.ร อยเอ็ด บ.วรัญญาเรียลเอสเตท จํากัด 5,590,000.00 8 ธ.ค. 59

หจก.หนิงหน3อง 5,886,000.00
หจก.ท3าทรายรุ3งอรุณ 6,152,000.00
หจก.อึ้งสุวรรณ 6,679,900.00
หจก.ตรีบุญเมืองก3อสร าง 7,256,000.00
หจก.อึ้งแซเฮง 7,491,400.00
หจก.พิชิตก3อสร าง 9,183,000.00

61 อนุรักษ)ฟCDนฟูแหล3งน้ําหนองใหญ3สระขาม 9,000,000          4,280,600    e-bidding หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 2,439,000.00 หจก.อภิฉัตรก3อสร าง 2,439,000.00 ราคาต่ําสุด สทภ.4/ป.46/2560
บ.สระขาม,เล า ต.ตะกั่วปWา อ.หนองสองห อง หจก.นพัตธรบรบือ 2,600,000.00 9 ธ.ค. 59
จ.ขอนแก3น หจก.ณัฐพลก3อสร าง 2,739,000.00

หจก.ตรีพรวิศวกรรม 3,424,000.00
หจก.สุขสมบัติขอนแก3น 3,800,000.00
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,010,000.00


