
หนา้ที ่1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว 1,000,000 วิธีพิเศษ 1 บ.เจ เอส แอล โกลบอลมีเดีย จก. 1,000,000 บาท บ.เจ เอส แอล โกลบอลมีเดีย จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง

จังหวัดขอนแก่น ร่วมในงาน "Khonkaen Love 2 บ.อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จก. 1,351,000 บาท 990,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
Music Festival ฮักถึงแก่นแดนดนตรีรัก 2013" 3 หจก.ไอเดีย เมคเกอร์ส 1,200,000 บาท (คณะกรรมการต่อรองราคาลง ถูกต้องครบถ้วน

10,000 บาท) ตามประกาศ
 

2 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 506,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
ตําบลหว้าทอง-ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 500,000 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

3 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จํานวน 3 รายการ 1,999,020 สอบราคา 1 บริษัทกรีน-มิกซ์แอสฟัลท์(ประเทศไทย) 1,993,000 บาท บริษัทโรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จํากัด "
2 ร้านธนกรสปอร์ต 1,987,130 บาท 1,980,150 บาท
3 บริษัทโรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จํากัด 1,980,150 บาท

4 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
ตําบลกุดขอนแก่น-ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอ 2 หจก.เมย์ ต่อ เมย 2551 500,000 บาท 499,000 บาท
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 505,000 บาท

5 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ตําบลป่าปอ 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "
อําเภอบ้านไผ่-ตําบลวังม่วง อําเภอเปือยน้อย 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,999,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,025,000 บาท



หนา้ที ่2

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จํานวน 1 คัน 850,000 สอบราคา 1 บ.โตโยต้าขอนแก่น ผู้แทนจําหน่ายโตโยต้า จก. 849,000 บาท บ.โตโยต้าขอนแก่น ผู้แทนจําหน่ายโตโยต้า จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
2 บ.ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลส์ จํากัด 917,000 บาท 849,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศ

7 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลิงทองเล็ก บ้านพรมนิมิตร 1,900,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,915,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 4 ตําบลโคกสี-บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,896,000 บาท 1,896,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,900,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ

8 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสร้างเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "
ป่าปอ - ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัด 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
ขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,012,000 บาท

9 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านขาม 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
หมู่ที่ 5 ตําบลสวนหม่อน-บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,991,000 บาท 1,991,000 บาท
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 2,005,000

10 ซื้อสมุดและหนังสือพจนานุกรมอาเซียน 14,492,580 e-auction 1 บริษัท นิวไลฟ์ เลิร์นเนอร์ จก. 14,400,680 บาท บริษัท นิวไลฟ์ เลิร์นเนอร์ จก. "
2 หจก.เอ็ม.ซี.เอส.เซ็นเตอร์ 1999 14,424,580 บาท 14,400,680 บาท

11 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายทางหลวง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,008,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แผ่นดินหมายเลข 2038-บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท



หนา้ที ่3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

12 ก่อสร้างพนังกั้นอ่างเก็บน้ําแก่งละว้า บ้านป่าแดง 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 2,012,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่-ตําบล 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,993,000 บาท 1,993,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
โคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,997,000 บาท ตามประกาศ
13 ก่อสร้างพนังกั้นอ่างเก็บน้ําแก่งละว้า บ้านโนนละม่อม 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,993,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่-ตําบล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,023,000 บาท 1,993,000 บาท
โคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,997,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,015,000 บาท
14 ขุดลอกลําห้วยอีหลอด ช่วงบ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 2,000,000 บาท หจก.เดอะ วิสด้อม 2555 "

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล-บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,025,000 บาท 1,996,000 บาท
ํ ั ิ ํ ้ ั ั ่ ิ ้ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เดอะ วิสด้อม 2555 1,996,000 บาท

15 ก่อสร้างพนังกั้นอ่างเก็บน้ําแก่งละว้า บ้านหนองนาง 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 2,012,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
ขวัญ หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองเพีย-ตําบลบ้านไผ่ 2 หจก.โบนันซ่า คอนสตรัคชั่น 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,993,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,030,000 บาท
16 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "

ตําบลภูเวียง-บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านเรือ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 508,000 บาท 499,000 บาท
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 500,000 บาท

    
17 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 500,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "

ทุ่งชมพู-ตําบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 505,000 บาท



หนา้ที ่4

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

18 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตําบล 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,000,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ภูเวียง -บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตําบลสงเปือย 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 998,000 บาท 998,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,010,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
19 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "

ทุ่งชมพู-ตําบลนาหว้า อําเภอภูเวียง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 505,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 500,000 บาท

20 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแห้ว หมู่ที่ 9-บ้านดงซํา 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,998,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง-บ้านเหล่าใหญ่ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,994,000 บาท

่ ี่ ํ ้ ํ ้ํ ิ ์ ัหมู่ที 8 ตําบลบ้านขาม อําเภอนําพอง 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,994,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,025,000 บาท

21 ก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ตําบลโคกสี-บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา อําเภอ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,993,000 บาท 1,993,000 บาท
ซําสูงถึงเขตเทศบาลหนองตูม ตําบลหนองตูม 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,010,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,997,000 บาท

22 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านศรีประทุม 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หมู่ที่ 11 ตําบลเขาน้อย-บ้านแดง หมู่ที่ 8 ตําบล 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
ในเมือง อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 2,012,000 บาท

    
23 ซ่อมแซมถนนลาดยางจากทางหลวงชนบท 4021- 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุงเซิน 2 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 2,010,000 บาท 1,995,000 บาท
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,999,000 บาท



หนา้ที ่5

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

24 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,012,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมายเลข 2133 ภูเวียง ศรีบุญเรือง-บ้านดินดํา 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
หมู่ที่ 1,7 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
25 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ สายองค์การบริหาร 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

ส่วนจังหวัดขอนแก่น บ้านกุดขอนแก่น-บ้านใคร่นุ่น 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท
หมู่ที่ 3 ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง จังหวัด 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 1,999,000 บาท
ขอนแก่น

26 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
4021-บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตําบลกุดขอนแก่น 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
ํ ี ั ั ่ ิ ่ ้อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 2,012,000 บาท

27 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านข่าลิ้น หมู่ที่ 6 ตําบลป่าปอ- 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่น ตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.ขอนแก่น ตั้งยิ่งเจริญ "
ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,005,000 บาท 1,995,000 บาท

3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,999,000 บาท
4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท

28 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่าปอ หมู่ที่ 1,2 ตําบลป่าปอ- 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น "
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,010,000 บาท 1,995,000 บาท

3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท

29 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนเปลือย หมู่ที่ 4 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น "
ป่าปอ อําเภอบ้านไผ่-ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท
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30 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตําบลป่าปอ 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
อําเภอบ้านไผ่-ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองห้อง 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,022,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 2,010,000 บาท ตามประกาศ
31 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3,4 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

เมืองเก่า-บ้านป่าสังข์ หมู่ที่ 3 ตําบลดอนช้าง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,996,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,000,000 บาท
32 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนบม  998,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,000,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองเก่า-บ้านผือ ตําบลพระลับ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,008,000 บาท 998,000 บาท
ํ ื ั ั ่ ิ ์ ัอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 998,000 บาท

33 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 505,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง "
สงเปือย-ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัด 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท 499,000 บาท
ขอนแก่น 3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท

34 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 500,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลกัสอง 1999 504,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง "
ตําบลสงเปือย - ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 2 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท

35 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านธารทอง หมู่ที่ 10 500,000 สอบราคา 1 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 498,000 บาท หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) "
ตําบลสงเปือย-ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 505,000 บาท 498,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 500,000 บาท
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36 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 506,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
สงเปือย-ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 500,000 บาท 499,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
37 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านท่าเสี้ยว 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 1,996,000 บาท หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) "

หมู่ที่ 2 ตําบลสงเปือย-ตําบลนาชุมแสง อําเภอ 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,012,000 บาท

38 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองขามป้อม บ้านโคกสี 1,806,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,810,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
หมู่ที่ 13 ตําบลโคกสี-พื้นที่การเกษตรบ้านทา่หิน 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,823,000 บาท 1,806,000 บาท

่ ี่ ํ ึ ี ํ ื ้ ่ ่ ้หมู่ที 10 ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,806,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,830,000 บาท

39 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตําบลหนอง 1,960,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง  1999 1,972,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
บัวทอง หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,980,000 บาท 1,957,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,957,000 บาท

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,960,000 บาท
40 จ้างเหมาขุดสระน้ําในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ 1,972,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,988,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,968,000 บาท 1,968,000 บาท
พอเพียงในเขตพื้นที่อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 1,972,000 บาท

41 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,012,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หมายเลข 2133 ภูเวียง ศรีบญุเรือง-บ้านดินดํา 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
หมู่ที่ 1,7 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น
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42 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ สายองค์การบริหาร 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,012,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ส่วนจังหวัดขอนแก่น บ้านกุดขอนแก่น-บ้านใคร่นุ่น 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
หมู่ที่ 3 ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง จังหวัด 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง 1,999,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
ขอนแก่น ตามประกาศ

43 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
4021-บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตําบลกุดขอนแก่น 2 หจก.ที.วี.พี.กาโยธา 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง 2,012,000 บาท

44 ขุดลอกลําห้วยตะกั่ว ช่วงบ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 2,000,000 บาท หจก.กู๊ดดี้ คอนสตรัคชั่น "
ตําบลหนองไผ่ล้อม-บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ตําบล 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 2,018,000 บาท 1,996,000 บาท

่ ํ ้ ั ั ่ ่ดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 2,026,000 บาท
4 หจก.กู๊ดดี้ คอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท

45 ขุดลอกลําห้วยโคกขี้มืด บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตําบล 1,275,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,293,000 บาท หจก.กู๊ดดี้ คอนสตรัคชั่น "
โนนธาตุ อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น- 2 หจก.กู๊ดดี้ คอนสตรัคชั่น 1,272,000 บาท 1,272,000 บาท
เขตอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,275,000 บาท

46 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 1,272,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,272,000 บาท หจก.กู๊ดดี้ คอนสตรัคชั่น "
ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองห้อง-ตําบลบ้านหัน 2 หจก.กู๊ดดี้ คอนสตรัคชั่น 1,269,000 บาท 1,269,000 บาท
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,290,000 บาท

47 ขุดลอกลําห้วยยางบง ช่วงบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 2,015,000 บาท หจก.เดอะวิสด้อม 2555 "
ตําบลละหานนา-เขตบ้านน้ําซับ หมู่ที่ 7 ตําบล 2 หจก.เดอะวิสด้อม 2555 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท
ท่านางแนว อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,999,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,032,000 บาท
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48 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหม้อคํา หมู่ที่ 6 ตําบลคูคํา 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
อําเภอซําสูง-บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,993,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,010,000 บาท ตามประกาศ

49 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้ายห้วยแคน หมู่ที่ 10-บ้าน 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 500,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
โนนคูณ หมู่ที่ 11 ตําบลหนองกุงธนสาร-ตําบล 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 507,000 บาท 499,000 บาท
ภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 499,000 บาท

50 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
้ ่ทุ่งชมพู - ตําบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง จังหวัด 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 500,000 บาท 499,000 บาท

ขอนแก่น 3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 507,000 บาท

51 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 500,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 500,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
ตําบลทุ่งชมพู-ตําบนาหว้า อําเภอภูเวียง 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 504,000 บาท

52 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตําบล 500,000 สอบาคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
หนองกุงธนสาร-ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง 2 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 500,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 504,000 บาท

53 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 500,000 สอบาคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 506,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ตําบลหนองกุงธนสาร-ตําบลนาหว้า อําเภอภูเวียง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 500,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 499,000 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

54 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
บ้าลาน-ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ

3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,030,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,015,000 บาท ตามประกาศ

55 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านลาน- 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,025,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "
ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท

3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,010,000 บาท

56 ก่อสร้างพนังกั้นอ่างเก็บน้ําแก่งละว้า บ้านเมืองเพีย 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,994,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 1,2 ตําบลเมืองเพีย-ตําบลหัวหนอง อําเภอ 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท
้ ไ ่ ั ั ่ ิ ์ ่ ้บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,012,000 บาท
57 ก่อสร้างพนังกั้นอ่างเก็บน้ําแก่งละว้า บ้านเมืองเพีย 1,998,000 สอบาคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,998,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองเพีย-ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,015,000 บาท

58 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,993,000 บาท หจก.ช.ธนาวิศว์ "
อําเภซําสูง-บ้านหนองไหล  หมู่ที่     ตําบลโคกสี 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 2,018,000 บาท 1,993,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,997,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,010,000 บาท
59 ขุดลอกลําห้วยแห้ง บ้านคูคลอง หมู่ที่ 7 ตําบลคูคํา 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,996,000 บาท หจก.ช.ธนาวิศว์ "

อําเภอซําสูง-บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตําบล 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,028,000 บาท 1,996,000 บาท
หนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,010,000 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

60 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลนาหว้า อําเภอภูเวียง 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 504,000 บาท 499,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
61 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองโพนน้อย 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,000,000 บาท หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) "

บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 10 ตําบลกุดขอนแก่น-ตําบล 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท
หนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 1,996,000 บาท

62 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองกุงเซิน หมู่ที่ 8 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
ตําบลหนองกุงเซิน-ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 500,000 บาท 499,000 บาท
ั ั ่ ี ั ์ ิจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 505,000 บาท

63 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนสําราญ หมู่ที่ 8 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
ตําบลกุดขอนแก่น-ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 2 หจก.เมย์ ต่อ เมย 2551 500,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 505,000 บาท

64 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 507,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
ตําบลหนองกุงเซิน-ตําบลนาหว้า อําเภอภูเวียง 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท

65 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
หนองกุงเซิน-ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 506,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 501,000 บาท
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

66 ก่อสร้างพนังกั้นอ่างเก็บน้ําแก่งละว้า บ้านเมืองเพีย 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,998,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองเพีย -ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,015,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
67 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

บ้านลาน-ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท
3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,030,000 บาท
4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,015,000 บาท

68 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านลาน- 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,025,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "
ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท

ิ ์ ั3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,010,000 บาท

69 ก่อสร้างพนังกั้นอ่างเก็บน้ําแก่งละว้า บ้านเมืองเพีย 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,994,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 1,2 ตําบลเมืองเพีย-ตําบลหัวหนอง อําเภอ 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,012,000 บาท
70 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,993,000 บาท หจก.ช.ธนาวิศว์ "

อําเภอซําสูง - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 2,018,000 บาท 1,993,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,997,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,010,000 บาท
71 ขุดลอกลําห้วยแห้ง บ้านคูคลอง หมู่ที่ 7 ตําบลคูคํา 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,996,000 บาท หจก.ช.ธนาวิศว์ "

อําเภอซําสูง-บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตําบล 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,028,000 บาท 1,996,000 บาท
หนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,010,000 บาท



หนา้ที ่13

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

72 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หนองกุงเซิน-ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 506,000 บาท 499,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 501,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
73 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 507,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "

ตําบลหนองกุงเซิน-ตําบลนาหว้า อําเภอภูเวียง 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท

74 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 9 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,000,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น-พื้นที่ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท

้ ่ ํ ่ ํ ี ื ้ ่ ่ ้การเกษตรบ้านกู่ทอง ตําบลกู่ทอง อําเภอเชียงยืน 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท
จังหวัดมหาสารคาม 4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,008,000 บาท

75 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 9 1,930,000 สอบราคา 1 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,926,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น-หนอง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,940,000 บาท 1,926,000 บาท
เลิงใหญ่ พื้นที่การเกษตรตําบลเสือเฒ่า อําเภอ 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,930,000 บาท
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 4 หจก.ภวินทก์่อสร้าง 1,948,000 บาท

76 ขุดลอกลําห้วยแอก ช่วงบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น "
ตําบลหันโจด อําเภอหนองสองห้อง-เขตตําบล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,025,000 บาท 1,991,000 บาท
หนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,040,000 บาท

4 หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น 1,991,000 บาท
77 ขุดลอกลําห้วยทุ่งบ่อช่วงบา้นหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 1,676,000 สอบราคา 1 หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น 1,673,000 บาท หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น "

ตําบลหนองเม็ก-เขตตําบลหนองสองห้อง อําเภอ 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,700,000 บาท 1,673,000 บาท
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,676,000 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

78 ขุดลอกลําห้วยเก่าช่วงบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตําบล 1,792,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,818,000 บาท หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หนองสองห้อง - เขตตําบลโนนธาตุ อําเภอ 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,840,000 บาท 1,788,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น 1,788,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,792,000 บาท ตามประกาศ
79 ขุดลอกลําห้วยหนองกุง ช่วงบ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 1,412,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,412,000 บาท หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น "

ตําบลดอนดู่-บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตําบลคึมชาด 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,430,000 บาท 1,409,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น 1,409,000 บาท

80 ขุดลอกลําห้วยหินลาดช่วงบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 1,435,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,472,000 บาท หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น "
ตําบลสําโรง-บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตําบลวังหิน 2 หจก.กู้ดดี้ คอนสตรัคชั่น 1,432,000 บาท 1,432,000 บาท
ํ ้ ั ั ่ โ ี ์อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก. เค โอ บี คอนส์ 1,435,000 บาท

81 ขุดลอกหนองไร่ บ้านดอนบม หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองเก่า 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 998,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
และตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,000,000 บาท 998,000 บาท

3 หจก.โบนันซ่า คอนสตรัคชั่น 1,010,000 บาท

82 ขุดลอกลําห้วยกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16,17 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,996,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ตาํบลเมืองเก่า และตําบลท่าพระ อําเภอเมือง 2 หจก.เบสท็อป คอนสตรัคชั่น 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท

4 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 2,030,000 บาท
83 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาเสถียร 1,792,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,792,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "

หมู่ที่ 8 ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย-ตําบลป่าปอ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,788,000 บาท 1,788,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เคโอบี คอนส์ 1,800,000 บาท
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

84 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบสายทางหลวงภูเวียง 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,014,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
พัทยา 2-บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8,12 ตําบลหนองกุง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,999,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
85 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง(เคพซีล) สาย ขก 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,995,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "

3065 บ้านโนนม่วง-บ้านหนองปอ อําเภอเมือง 2 หจก.เคโอบี คอนส์ 2,010,000 บาท 1,991,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,991,000 บาท

86 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 504,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
หนองกุงธนสาร-ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท 499,000 บาท
ั ั ่ ้ํ ี่จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผานําเทียง 499,000 บาท

87 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 500,000 สอบราคา 1 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 501,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ตําบลหนองกุงธนสาร-ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 506,000 บาท

88 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 500,000 สอบาคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 504,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ตําบลหนองกุงธนสาร-ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 500,000 บาท

89 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 500,000 สอบาคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 501,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ตําบลบ้านเรือ-ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 505,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเทียง 499,000 บาท
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

90 ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกปะรัง บ้านคู หมู่ที่ 1 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,999,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง-บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 9 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,015,000 บาท 1,987,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,987,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,990,000 บาท ตามประกาศ
91 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 1 เทศบาล 664,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 663,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

ตําบลบ้านทุ่ม-บ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2 เทศบาลตําบล 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 664,000 บาท 663,000 บาท
บ้านเป็ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 670,000 บาท

92 ขุดลอกลําห้วยวังหาด บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11-บ้าน 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดางเงินก่อสร้าง 2,016,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
หนองหว้า หมู่ที่ 4 ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท
ั ั ่ โ ั ิ์ ิ ิ์ ่ ้จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 2,027,000 บาท

4 หจก.เคโอบี คอนส์ 1,999,000 บาท
93 จ้างเหมาขุดลอกลําห้วยโสกผือ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 1,225,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,225,000 บาท หจก.โบนันซ่า คอนสตรัคชั่น "

ตําบลโคกสง่า อําเภอพล-ตําบลแวงน้อย อําเภอ 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,222,000 บาท 1,222,000 บาท
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,240,000 บาท

94 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
ตําบลโคกสง่า บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตําบล 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
หนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,012,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,030,000 บาท
95 ขุดลอกลําห้วยโจด ช่วงบ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 2,000,000 บาท หจก.เดอะวิสด้อม 2555 "

ตําบลโสกนกเต็น-บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตําบล 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท 1,996,000 บาท
โจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เดอะ วิสด้อม 2555 1,996,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,030,000 บาท
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96 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 500,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 500,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลนาหว้า-ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 2 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท 499,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 503,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
97 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านห้วยซัน หมู่ที่ 3 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 500,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง "

นาหว้า - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 2 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 506,000 บาท

98 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 500,000 สอบราคา 1 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง "
ตําบลนาหว้า ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 501,000 บาท 499,000 บาท
ั ั ่ ิ ์ ัจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 508,000 บาท

99 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านคําใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 500,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง "
นาหว้า-ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท 499,000 บาท

3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 504,000 บาท

100 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พ.ีการโยธา 506,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง "
หว้าทอง-ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท 499,000 บาท

3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท

101 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองเลิง บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 1,430,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,440,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง-บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,427,000 บาท 1,427,000 บาท
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,430,000 บาท



หนา้ที ่18

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

102 ขุดสระในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,972,000 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,968,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ส่งเสริมอาชีพแบบเศรฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,985,000 บาท 1,968,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 1,972,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
103 ซ่อมแซมลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวงภูเวียง 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 2,020,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

พัทยา2-บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 16,2 ตําบล 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
หนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,012,000 บาท

4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000
104 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกทางหลวง 1,480,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,488,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "

แผ่นดินหมายเลข 2199-บ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,477,000 บาท 1,477,000 บาท
ํ ใ ่ ี ํ ใ ่ ั ั ่ ์ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,480,000 บาท

105 ขุดลอกลําห้วยทราย ช่วงบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 1,769,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,765,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลวังหิน 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,769,000 บาท 1,765,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,795,000 บาท

106 ขุดลอกลําห้วยหินร่อง ช่วงบ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตาํบล 1,769,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,765,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
บ้านหัน อําเภอโนนศิลา-บ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตําบล 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,769,000 บาท 1,765,000 บาท
ป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,793,000 บาท

107 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,000,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ตําบลดงลาน-ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,996,000 บาท

4 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,018,000 บาท



หนา้ที ่19

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

108 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 7, 1,520,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,520,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,526,000 บาท 1,518,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,518,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
109 ขุดลอกลําห้วยจิก ช่วงบ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตําบล 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,993,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "

บ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น- 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท
อ่างเก็บน้ําแก่งละว้า (ช่วงที่ 2) 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,050,000 บาท

110 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านซําจําปา หมู่ที่ 2 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,000,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ตําบลดงลาน-ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,008,000 บาท 1,996,000 บาท
ั ั ่ ้ํ ี่จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผานําเทียง 1,996,000 บาท

4 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,020,000 บาท
"

111 ขุดลอกลําห้วยหญ้าคา ช่วงบ้านหินลาดนาโน หมู่ที่7 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
ตําบลหินตั้ง-บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านลาน 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,050,000 บาท

112 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 1,296,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,293,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ตําบลแดงใหญ่-เทศบาลตําบลสาวะถี อําเภอเมือง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,296,000 บาท 1,293,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,305,000 บาท

113 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,000,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ตําบลบริบูรณ์-ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,996,000 บาท

4 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,020,000 บาท



หนา้ที ่20

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

114 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,000,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
บริบูรณ์-บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,008,000 บาท 1,996,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,996,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,020,000 บาท ตามประกาศ
115 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,000,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "

ตําบลบ้านใหม่-ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู จังหวัด 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท
ขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,996,000 บาท

4 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,012,000 บาท
116 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่าช่วงบ้านหนองคลองใหญ่ 1,431,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,431,000 บาท หจก.กู้ดดี้คอนสตรัคชั่น "

หมู่ที่ 7 ตําบลสําโรง-เขตตําบลหนองเม็ก อําเภอ 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,450,000 บาท 1,428,000 บาท
้ ั ั ่ ้ ี้ ั ั่หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.กู้ดดีคอนสตรัคชัน 1,428,000 บาท

117 ขุดลอกลําห้วยหินแตกช่วงบ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตําบล 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.เบสท็อปคอนสตรัคชั่น 1,992,000 บาท หจก.เบสท็อปคอนสตรัคชั่น "
ก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย-เขตตําบลใหม่นาเพียง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท 1,992,000 บาท
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,996,000 บาท

118 ขุดลําลห้วยโสกหาด ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง 1,646,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,646,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
หมู่ที่ 12 ตําบลก้านเหลือง-เขตตําบลแวงน้อย 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,660,000 บาท 1,643,000 บาท
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,643,000 บาท

119 ขุดลอกลําห้วยเนียงช่วงบ้านกอก หมู่ที่ 1 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,023,000 บาท หจก.เบสท็อปคอนสตรัคชั่น "
โนนธาตุ อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น- 2 หจก.เบสท็อปคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท
บา้นดอนยาว ตําบลเมืองโดน อําเภอประทาย 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,050,000 บาท
จังหวัดนครราชสีมา 4 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,998,000 บาท



หนา้ที ่21

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

120 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 1,085,200 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,083,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
เทศบาลตําบลสาวะถี-เทศบาลตําบลบ้านค้อ 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,085,000 บาท 1,083,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,095,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
121 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1,540,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,560,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

3066(กระนวน-หนองบัวน้อย) บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,537,000 บาท 1,537,000 บาท
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น-พื้นที่การ 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,548,000 บาท
เกษตร บ้านกู่ทอง ตําบลกู่ทอง อําเภอเชียงยืน 4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,540,000 บาท
งจังหวัดมหาสารคาม

122 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 500,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 505,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ํ ิ ํ ํ ้ ื ํ ี ้ํ ี่ตําบลดินดํา-ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง 2 หจก.ผานําเทียง 499,000 บาท 499,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 500,000 บาท

123 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านห้วยซัน หมู่ที่ 7 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 506,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
บ้านเรือ-ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 499,000 บาท 499,000 บาท

3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 500,000 บาท

124 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดินดํา หมู่ที่ 1 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 499,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ดินดํา- ตําบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง 2 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 504,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 500,000 บาท

125 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง "
ดินดํา - ตาํบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 499,000 บาท 499,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 504,000 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

126 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6- 500,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 499,000 บาท หจก.ผาน้ําเที่ยง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง- 2 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 501,000 บาท 499,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 508,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
127 ขุดสระน้ําในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 1,972,000 สอบราคา 1 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 1,988,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "

โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขต 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,968,000 บาท 1,968,000 บาท
พื้นที่อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,972,000 บาท

128 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนอง 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,010,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
ไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตําบลนาข่า-บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท

่ ี่ ํ ้ ํ ั ี ี ี ี ี โหมู่ที 10 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

129 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) "
ตําบลนาชุมแสง-ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 507,000 บาท 498,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง (1984) 498,000 บาท

130 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองอีเห็น บ้านหนองไหล 1,920,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,920,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง-บ้านคูคลอง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,932,000 บาท 1,916,000 บาท
หมู่ที่ 2 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,916,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,940,000 บาท
131 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) "

นาชุมแสง - ตําบลสงเปอืย อําเภอภูเวียง จังหวัด 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 507,000 บาท 498,000 บาท
ขอนแก่น 3 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 498,000 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

132 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 500,000 บาท หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลนาชุมแสง-ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 505,000 บาท 498,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง (1984) 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
133 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 500,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง "

นาชุมแสง อําเภอภูเวียง-ตําบลหนองเสาเล้า 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 504,000 บาท 499,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท

134 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 500,000 บาท หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง "
นาชุมแสง-ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง จังหวัด 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 505,000 บาท 499,000 บาท

่ ่ ิ ์ ีขอนแก่น 3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 499,000 บาท

135 ขุดลอกลําห้วยใหม่ บ้านคูคํา หมู่ที่ 2 ตําบลคูคํา 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,996,000 บาท หจก.ช.ธนาวิศว์ "
อําเภอซําสูง-เขตตําบลโคกสี อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,018,000 บาท

136 ขุดลอกลําห้วยกุดทิง บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,996,000 บาท หจก.ช.ธนาวิศว์ "
อําเภอซําสูง-บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตําบล 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
หนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 2,030,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,015,000 บาท
137 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 9 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "

ป่าปอ อําเภอบ้านไผ่-ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,007,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,999,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

138 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ป่าปอ - ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท 1,995,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,008,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
139 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "

ตําบลแคนเหนือ-ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,013,000 บาท

140 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตําบแคนเหนือ- 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,999,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น "
ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท

้ ไ ่ ิ ่ ้3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,008,000 บาท

141 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น "
แคนเหนือ - ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท 1,995,000 บาท
ขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,999,000 บาท

142 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 1 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "
บ้านลาน-ตําบลแคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
ขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท

143 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่าปอพัฒนา หมู่ที่ 10 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น "
ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่-ตําบลขามป้อม อําเภอ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,007,000 บาท
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

144 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าชาด หมู่ที่ 5 ตําบล 962,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 960,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
แดงใหญ่-บ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 เทศบาลตําบลบ้านทุ่ม 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 962,000 บาท 960,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 970,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
145 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 500,000 สอบราคา 1 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 498,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "

ตําบลกุดขอนแก่น-ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 500,000 บาท 498,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 506,000 บาท

146 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 504,000 บาท หจก.ลายไทยก่อสร้าง "
กุดขอนแก่น-ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 499,000 บาท 499,000 บาท
ั ั ่ ี ั ์ ิจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 500,000 บาท

147 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านหว้าทอง หมู่ที่ 1 500,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 500,000 บาท หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) "
ตําบลหว้าทอง-บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 507,000 บาท 498,000 บาท
ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 498,000 บาท

148 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านวังม่วง หมู่ที่2 1,964,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,964,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ตําบลวังม่วง อําเภอเปือยน้อย -ตําบลป่าปอ 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,975,000 บาท 1,960,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,960,000 บาท

149 ซื้อรถยนต์โดยสาร 1 คัน 1,600,000 สอบราคา 1 บ.โตโยต้าขอนแก่นผู้จําหน่ายโตโยต้าขอนแก่น จก. 1,300,000 บาท บ.อาร์เฮงวัฒนา จก. "
2 บ.อาร์เฮงวัฒนา จก. 1,524,000 บาท 1,520,000 บาท
3 บ.เอ็มมอเตอร์เซอร์วิส จก. 3,500,000 บาท (ต่อรองราคาลง 4,000 บาท)
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

150 ขุดลอกและงานดินถมเกลี่ยเรียบพุทธมณฑล 22,000,000 วิธีพิเศษ 1 หจก.สิบสอง สิบสอง สี่สิบแปด 22,500,000 บาท หจก.พรมธนวัฒน์ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
อีสานจังหวัดขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมือง 2 หจก.พรมธนวัฒน์ 21,950,000 บาท 21,950,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.รุ่งอรุณวิศวการโยธา 22,300,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
        (นางพิมพ์ปวีณ์  สืบสาย)


