
หนา้ที ่1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป
1 ซื้อชุดกีฬา, เสื้อวอร์มนักกีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 256,800 สอบราคา 1 ร้านศรีทองสปอร์ต 256,800 บาท ร้านศรีทองสปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง

ฝึกซ้อมและแข่งขัน จํานวน 13 รายการ 2 ร้านชัยพิทักษ์ 257,805 บาท 256,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
(ต่อรองราคาลง 800 บาท) ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
2 จ้างเหมาบริการเต้นท์ เพื่อใช้ในการดําเนินการตาม 262,500 วิธีพิเศษ 1 นายกมล หาญสุริย์ 283,500 บาท นายอภิรมย์ ดวงจินดา "

โครงการ"ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยภายในอําเภอ 2 นายอภิรมย์  ดวงจินดา 262,500 บาท 262,500 บาท

บ้านฝาง ประจําปี พ.ศ. 2556" 3 นายลิขิต  ต้อมทอง 294,000 บาท

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเหล่าคําเจริญ 1,280,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,280,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ-แหล่ง 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,288,000 บาท 1,278,000 บาท

เก็บน้ําเพื่อการเกษตร อําเภอหนองเรือ จังหวัด 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,278,000 บาท

ขอนแก่น
4 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง 188,000 สอบราคา 1 หจก.ธ.เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิสแอร์ 205,598 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "

2 ร้านเอสเคมอเตอร์แอร์ 208,000 บาท 188,000 บาท

3 ร้านส.วรุตม์ก่อสร้าง 188,000 บาท

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองสระ 658,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 664,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านกง-บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตําบล 2 หจก.เพิ่มทรัพย์  888 656,000 บาท 656,000 บาท

หนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 658,000 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1



หนา้ที ่2

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และบริการชุมชน ณ แหล่ง 1,175,000 สอบราคา 1 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 1,173,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "
ท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย 2 หจก.ดิสคัฟเวอรีดีเวลลอปเมนท์ 1,176,000 บาท 1,173,000 บาท

บ้านโคกสง่า อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,175,000 บาท

7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหินลาด  1,067,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,067,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 12 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ-บ้าน 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,074,000 บาท 1,065,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
หัวฝาย ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัด 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,065,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
ขอนแก่น ตามประกาศ

8 ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกคีนี บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 1,370,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,378,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลคูคํา-พื้นที่การเกษตรบ้านกระนวน หมู่ที่ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,370,000 บาท 1,367,000 บาท

1,2,6 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,367,000 บาท

9 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย กม.5 และกม.5.5 บ้าน 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,999,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
โสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยเตย-พื้นที่การเกษตร 2 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,988,000 บาท 1,988,000 บาท

บ้านกระนวน ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,010,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
10 ก่อสร้างถนนลูกรังสายโสกดินแดง บ้านหนองขาม 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,986,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยเตย-พื้นที่การเกษตรบ้านโนน 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,986,000 บาท

ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,990,000 บาท

11 ก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดเสียว บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 700,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 708,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น-พื้นที่ 2 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 698,000 บาท 698,000 บาท

การเกษตร ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัด 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 700,000 บาท

มหาสารคาม

12 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 4 ตําบล 1,940,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,954,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ห้วยเตย - พื้นที่การเกษตรบ้านกระนวน ตําบล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,946,000 บาท 1,936,000 บาท

กระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,936,000 บาท

13 ก่อสร้างถนนลูกรังฝายหลุบใหญ่ บ้านโสกขาแก้ว 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,022,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง-พื้นที่การเกษตร 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน จังหวัด 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
ขอนแก่น 4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,000,000 บาท ตามประกาศ

14 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคําแมด หมู่ที่ 2 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 500,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
คําแมด-บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยเตย 2 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 499,000 บาท 499,000 บาท

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 505,000 บาท

15 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,008,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หมายเลข 2152(ตอนกระนวน-เชียงยืน) บ้านห้วย 2 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 998,000 บาท 998,000 บาท

เตย หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,000,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
16 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบล 970,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 970,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บ้านโนน อําเภอซําสูง-พื้นที่การเกษตร บ้าน 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 978,000 บาท 968,000 บาท

หนองกุงใหญ่ ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 968,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านกระนวน 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,999,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

หมู่ที่ 1 ตําบลกระนวน(เขตสวนป่าดงซํา ป่าดู่)- 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,990,000 บาท 1,986,000 บาท

พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยเตย 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,986,000 บาท

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น
18 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 790,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 796,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

หมายเลข 2152(ตอนกระนวน-เชียงยืน) บ้าน 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 788,000 บาท 788,000 บาท

หลุบเลา หมู่ที่5 ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัด 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 790,000 บาท

ขอนแก่น-พื้นที่การเกษตร บ้านจอมศรี ตําบล
กุดปลาดุก อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

19 ขุดลอกลําห้วยเสือเต้น บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 998,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลดงเค็ง-บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตําบล 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,000,000 บาท 998,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 1,006,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
20 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 998,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง จังหวัด 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,010,000 บาท 998,000 บาท

ขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง 1,000,000 บาท

21 ขุดลอกหนองละเลิงเค็ง บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 998,000 บาท หจก.เคโอบีคอนส์ "
ตําบลดงเค็ง-ตําบลหนองสองห้อง อําเภอ 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,008,000 บาท 998,000 บาท
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หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,000,000 บาท

22 ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,000,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ตําบลหนองสองห้อง-บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 998,000 บาท 998,000 บาท

ตําบลดอนดั่ง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,008,000 บาท

23 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนทองใต้ หมู่ที่ 10 ตําบล 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,000,000 บาท หจก.แม่บุญ "
โนนทอง-ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ 2 หจก.แม่บุญ 998,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,008,000 บาท

24 ขุดลอกหนองผือ บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านโต้น 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 998,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
อําเภอพระยืน-ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,008,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,000,000 บาท

25 ขุดลอกหนองใหญ่สาธารณะ บ้านหนองไผ่ล้อม 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 998,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 1,4,8,9 ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอ 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,010,000 บาท 998,000 บาท

หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,000,000 บาท

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเทพเทวัญ 988,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 988,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 9 ตําบลจระเข้า-ถนนทางหลวงชนบท 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 995,000 บาท 986,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 986,000 บาท

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองนกเขียน 329,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 329,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 7 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ-บ้านถ้ําแข้ 2 หจก.อินทราวุธการโยธา(0997) 334,000 บาท 328,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
หมู่ที่ 8 ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 328,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแปน 1,494,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,494,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จํากัด "



หนา้ที ่6

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 8 ตําบลจระเข้-บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,505,000 บาท 1,491,000 บาท

ตําบลบ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นวัธการโยธา จํากัด 1,491,000 บาท

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเหมือดแอ่ 853,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 860,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 7,16 ตําบลบ้านเม็ง-ทางหลวงชนบท 2 หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) 853,000 บาท 851,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 851,000 บาท

30 ขุดลอกลําห้วยทราย บ้านโคก หมู่ที่ 3-บ้านโนนคูณ 1,950,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,962,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,950,000 บาท 1,946,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,975,000 บาท

4 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,946,000 บาท

31 ขุดลอกลําห้วยฝายหลวง บ้านหนองแวงนางเบ้า 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,995,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
หมู่ที่ 1,12 ตําบลหนองแวงนางเบ้า อําเภอพล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,025,000 บาท

32 ขุดลอกลําห้วยลึก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ตําบล 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,986,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
หนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น- 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,990,000 บาท 1,986,000 บาท

เขตอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,016,000 บาท

33 ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ช่วงบ้าน 1,999,500 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
ชัยประเสริฐ หมู่ที่ 7 ตําบลเก่างิ้ว-เทศบาลเมืองพล 2 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,999,000 บาท

34 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านโนนสวรรค์ 1,087,500 สอบราคา 1 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,085,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 3 ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ่ ถึงแยกถนน 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,087,000 บาท 1,085,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
หนองทุ่มหัวทุ่ง ตําบลหัวทุ่ง อําเภอพล 3 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,085,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ

35 ขุดลอกลําห้วยแอก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,994,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
เมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท

3 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,028,000 บาท

36 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านซําสูง หมู่ที่ 5 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
กระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น-ลําห้วย 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท

เสียวใหญ่ พื้นที่การเกษตร ตําบลเสือเฒ่า อําเภอ 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 2,012,000 บาท

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท

38 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบล 1,800,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,796,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
คูคํา-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,800,000 บาท 1,796,000 บาท

กม.15-16 (ตอนกระนวน-เชียงยืน) บ้านซําสูง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,810,000 บาท

หมู่ที่ 5 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น
38 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคูคํา หมู่ที่ 2 ตําบลคูคํา- 1,750,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,747,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,750,000 บาท 1,747,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,758,000 บาท

39 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบล 1,930,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,926,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บ้านโนน-บ้านอ้อคํา หมู่ที่ 4 ตําบลกระนวน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,930,000 บาท 1,926,000 บาท

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,938,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,950,000 บาท

40 ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกน้ําเกลี้ยง บ้านสว่าง 1,480,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,477,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยเตย-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,480,000 บาท 1,477,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,490,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
41 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้าน 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 2,010,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

โคกหนองขาม หมู่ที่ 2 ตําบลในเมือง-วัดถ้ําผาเกิ้ง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท

อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,018,000 บาท

42 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 1,999,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หมายเลข 2038-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบล 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,012,000 บาท 1,995,000 บาท

เมืองเก่าพัฒนา อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,995,000 บาท

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,020,000 บาท

43 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 12 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
ละหานนา อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น- 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,995,000 บาท

อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,999,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,995,000 บาท

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,005,000 บาท หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) "
หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านเป็ด-ทางหลวงท้องถิ่นสาย 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,000,000 บาท 998,000 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

กอกน้ําย-เหล่านาดี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) 998,000 บาท

45 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 1,010,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ตําบลดินดํา  อําเภอภูเวียง-บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,000,000 บาท 998,000 บาท

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 998,000 บาท

46 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยทุ่งพัฒนา บ้านบึงใคร่นุ่น 500,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 499,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
หมู่ที่ 2 ตําบลบึงเนียม-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 500,000 บาท 499,000 บาท

209 - อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) 505,000 บาท

47 ขุดขยายหนองอีกุ้ม บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตําบลดินดํา- 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 998,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลหว้าทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2 บริษัทพ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข จก. 1,000,000 บาท 998,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ

3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,005,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศ

48 ก่อสร้างถนนลูกรังสายลําห้วยไผ่ บ้านคําแมด 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,998,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
หมู่ที่ 1 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง -บ้านผักหวาน 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท

หมู่ที่ 4 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,005,000 บาท

49 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลุบหว้า บ้านโคกกลาง 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,020,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
หมู่ที่ 3 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง-บ้านหนองกุงใหญ่ 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,993,000 บาท 1,993,000 บาท

หมู่ที่ 1 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,010,000 บาท
จงหวดขอนแกน 4 หจก.ส.พฒนวศวการโยธา 1,997,000 บาท

50 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโพธิ์ บ้านโคกกลาง 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
หมู่ที่ 3 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง-บ้านหนองโอง 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท



หนา้ที ่10

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 7 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,994,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท

51 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,993,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น- 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท

บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 1 ตําบลกุดปลาดุก 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
52 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,994,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง-บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท

ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท

53 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรลาดยาง จํานวน 3 รายการ 1,999,825 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,010,130 บาท บ.ศิลากรีนแลนส์คอนสตรัคชั่น จก "
2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,999,825 บาท 1,997,990 บาท

3 บ.ศิลากรีนแลนส์คอนสตรัคชั่น จก 1,997,990 บาท

54 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสร้างเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,020,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ป่าปอ-ตําบลแคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,012,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,999,000 บาท ตามประกาศ
55 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองตอกเกี้ย หมู่ที่ 6 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "

หนองน้ําใส อําเภอบ้านไผ่-ตําบลบ้านหัน 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท 1,999,000 บาท

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,020,000 บาท

56 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,015,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "



หนา้ที ่11

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลแคนเหนือ-ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,999,000 บาท

57 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตําบลป่าปอ 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,999,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "
อําเภอบ้านไผ่-ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,010,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,025,000 บาท

58 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านข่าลิ้น หมู่ที่ 6 ตําบลป่าปอ 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "
อําเภอบ้านไผ่-ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,000,000 บาท 1,995,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท

4 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,008,000 บาท

59 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "
ตําบลแคนเหนือ-ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,012,000 บาท 1,995,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,999,000 บาท

60 ขุดลอกลําห้วยโสกน้ําขาว ช่วงบ้านโนนสว่าง 1,409,735 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,420,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จํากัด "
หมู่ที่ 14 ตําบลโนนสะอาด-ตําบลโนนทัน 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,409,000 บาท 1,406,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นวัธการโยธา จํากัด 1,406,000 บาท

61 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ป่าปอ-ตําบลแคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,018,000 บาท ตามประกาศ
62 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ตําบลป่าปอ- 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,006,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "



หนา้ที ่12

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลแคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท

3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,015,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,998,000 บาท

63 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านป่าปอพัฒนา หมู่ที่ 10 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "
ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่-ตําบลวังม่วง 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,016,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,998,000 บาท

64 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 9 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,999,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "
ตําบลป่าปอ - ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,008,000 บาท

4 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,020,000 บาท

65 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 12 1,300,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,310,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
เทศบาลตําบลสาวะถี-ถนนลาดยาง(สายบ้านทุ่ม- 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,297,000 บาท 1,297,000 บาท

บ้านสําราญ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,300,000 บาท

66 ขุดสระน้ําในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 1,972,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,980,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2 บริษัท 999 การโยธา จํากัด 1,972,000 บาท 1,968,000 บาท

ในเขตพื้นที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,968,000 บาท

67 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4,14 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 500,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
พระลับ-ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น อําเภอเมือง 2 บริษัท แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก 505,000 บาท 499,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 499,000 บาท

68 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านลาดนาเพียง 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินส์ก่อสร้าง 2,004,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง



หนา้ที ่13

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 14 เทศบาลตําบลสาวะถี-เทศบาลตําบล 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,991,000 บาท 1,991,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
บ้านค้อ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,995,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
69 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,010,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "

ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง-บ้านสําโรง หมู่ที่ 11,12 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท

ตําบลบ้านขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,996,000 บาท

70 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 478,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
16,17 เทศบาลตําบลบ้านทุ่ม-บ้านเหล่านางาม 2 บริษัท แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก 485,000 บาท 477,000 บาท

หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง 3 หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) 478,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน 1,000,000 สอบราคา 1 บริษัท แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก 998,000 บาท บริษัท แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก "

หมู่ที่ 22 ตําบลศิลา-ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น 2 หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) 1,008,000 บาท 998,000 บาท

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,000,000 บาท

72 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 1,982,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,995,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
เทศบาลตําบลสาวะถี อําเภอเมือง-บ้าน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,978,000 บาท 1,978,000 บาท

หนองเซียงซุย หมู่ที่ 4,5,9 ตําบลป่าหวายนั่ง 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,982,000 บาท

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
73 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปิง หมู่ที่ 718,000 สอบราคา 1 หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) 726,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

10,18 เทศบาลตําบลสาวะถี-บ้านหินลาด 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 716,000 บาท 716,000 บาท
หมู่ที 11,17 เทศบาลตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 718,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

74 ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหนองบัวคํามูล 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,993,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
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บ้านหนองบัวคํามูล หมู่ที 4 ตําบลคูคํา-บ้านโนน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท
หมู่ที 1 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัด 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,007,000 บาท
ขอนแก่น

75 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคูคํา หมู่ที่ 2 -บ้าน 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,993,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หนองบัวคํามูล หมู่ที่ 4 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง- 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ถนนสายบ้านกระนวน-บ้านหนองน้อย ตําบล 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,010,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
หนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ

76 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,006,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
บ้านโนน-ถนนสายบ้านนายม-บ้านโสกขาแก้ว 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท

ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,998,000 บาท

77 ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหนองโน ตําบลคูคํา- 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,997,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
บ้านคูคํา หมู่ที่ 2 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท 1,993,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,993,000 บาท

78 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5-บ้าน 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,005,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
หนองบัวคํามูล หมู่ที่ 4 ตําบลคูคํา-บ้านโนน หมู่ที่ 1 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท

ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,993,000 บาท

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านอ้อคํา หมู่ที่ 4 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,989,000 บาท หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ "
ตําบลกระนวน-พื้นที่การเกษตร บ้านโสกขาแก้ว 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,000,000 บาท 1,977,000 บาท

หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,977,000 บาท

4 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,980,000 บาท

80 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง 1,900,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,923,000 บาท หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจิญ "



หนา้ที ่15

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 3 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง-เขตสวนป่า 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,900,000 บาท 1,896,000 บาท

ดงซํา-พื้นที่การเกษตร บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตําบล 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,896,000 บาท

บ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,910,000 บาท

81 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านยางคํา หมู่ที่ 6 1,880,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,892,000 บาท หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจิญ "
ตําบลกระนวน-เขตสวนป่าดงซํา-พื้นที่การเกษตร 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,880,000 บาท 1,878,000 บาท

บ้านสว่าง หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,878,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
82 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านกระนวน 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,008,000 บาท หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจิญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง

หมู่ที่ 1 ตําบลกระนวน(เขตสวนป่าดงซํา)-พื้นที่ 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 บาท 998,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
การเกษตร บ้านซําโอง หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยเตย 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 998,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ

83 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหลุบเลา 1,920,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,920,000 บาท หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจิญ "
หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยเตย-โสกดินแดง-พื้นที่การเกษตร 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,928,000 บาท 1,916,000 บาท

บ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,940,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 1,916,000 บาท

84 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหลุบคา 1,260,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,257,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยเตย-ป่าสัก-ดงป่าไผ่-พื้นที่ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,260,000 บาท 1,257,000 บาท

การเกษตรบ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,272,000 บาท

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น
85 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองขาม 910,000 สอบราคา 1 หจก.ช.ธนาวิศว์ 918,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

หมู่ที่ 7-โคกหนองฝาย-พื้นที่การเกษตรตําบล 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 910,000 บาท 908,000 บาท
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กระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 908,000 บาท

86 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหลุบเลา 880,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 878,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยเตย-แยกทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 885,000 บาท 878,000 บาท

หมายเลข 2152(ตอนกระนวน-เชียงยืน) ตําบล 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 880,000 บาท

ห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น-บ้าน
จอมศรี อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

87 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 850,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 848,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลห้วยเตย-หนองฝายใหม่-พื้นที่การเกษตร 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 850,000 บาท 848,000 บาท

ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 857,000 บาท

88 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาดง 1 แยก 1,830,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,827,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ทางหลวงชนบทสาย ขก 3066 กระนวน-หนอง 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,830,000 บาท 1,827,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
บัวน้อย ตําบลกระนวน-พื้นที่การเกษตรบ้านดงซํา 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,838,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ

89 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านอ้อคํา หมู่ที่ 4 1,747,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,758,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลกระนวน-สวนป่าดงซํา-พื้นที่การเกษตร 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,747,000 บาท 1,747,000 บาท

บ้านห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,750,000 บาท

90 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านยางคํา หมู่ที่ 6 1,850,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,847,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น-พื้นที่ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,850,000 บาท 1,847,000 บาท

การเกษตรห้วยสายบาตร ตําบลหนองกุง 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,860,000 บาท
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อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,866,000 บาท

91 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์น้ําคุณภาพสูง จํานวน 4,160 ลิตร 1,996,800 สอบราคา 1 ร้านวิภาณีการเกษตร 1,996,800 บาท หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ "
2 หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ 1,988,480 บาท 1,988,000 บาท

3 ร้านทวีทรัพย์การเกษตร 1,992,640 บาท (ต่อรองราคาลง 480 บาท)

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่3 1,000,000 สอบราคา 1 บริษัทน้ําพองวัสดุคอนกรึต จก. 998,000 บาท บริษัทน้ําพองวัสดุคอนกรึต จก. "
ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์-ถนนลาดยางสายคําแก่นคูณ- 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,010,000 บาท 998,000 บาท

อุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,000,000 บาท

93 ขุดลอกหนองนกเอี้ยง บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตําบล 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 998,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ดอนช้าง อําเภอเมือง-อําเภอพระยืน จังหวัด 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,000,000 บาท 998,000 บาท

ขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,010,000 บาท

94 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล บ้านศาลาดิน 1,800,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,797,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
หมู่ที่ 7 ตําบลศรีสุขสําราญ-ทางหลวงชนบท 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,808,000 บาท 1,797,000 บาท

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,800,000 บาท

95 ก่อสร้างพนังกั้นลําน้ําชี บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3- 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,994,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอ 2 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,994,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,998,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
96 ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 1,994,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,994,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

ตําบลซับสมบูรณ์-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,005,000 บาท 1,994,000 บาท
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อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,998,000 บาท

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามหมอ 542,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 542,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "
หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย-บ้าน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 540,000 บาท 540,000 บาท

กุดหมากเห็บ ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 547,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
98 ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองชมภู 457,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 457,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "

หมู่ที่ 10-สํานักสงฆ์พระเจ้าใหญ่ ตําบลบ้านโคก 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 456,000 บาท 456,000 บาท

อําเภอโคกโพธิ์ไชย-บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 3 หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) 460,000 บาท

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
99 ขุดลอกหนองประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ 999,500 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 997,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "

หมู่ที่ 8 ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 999,000 บาท 997,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท 999 การโยธา จํากัด 1,010,000 บาท

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก 1,331,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,331,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จํากัด "
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านกอง-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,340,000 บาท 1,328,000 บาท

ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จํากัด 1,328,000 บาท

101 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกทางหลวงแผ่นดิน 1,126,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,126,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จํากัด "
หมายเลข12-บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 ตําบล 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,135,000 บาท 1,124,000 บาท

กุดกว้าง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จํากัด 1,124,000 บาท

102 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองแสง 658,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 665,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 2,3 ตําบลบ้านผือ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 658,000 บาท 656,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
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12 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 656,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศ

103 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองดินกี่ 469,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 469,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 14 ตําบลกุดกว้าง อําเภอหนองเรือ-ทางหลวง 2 บริษัท พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข จก 475,000 บาท 468,000 บาท

ชนบท อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 468,000 บาท

104 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 784,000 สอบราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรั่นชั่น(2000) 784,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ตําบลกุดกว้าง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 790,000 บาท 782,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 782,000 บาท

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขื่อน 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,010,000 บาท หจก.น้ําพองวิศวการโยธา "
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเหล่า-ตําบลบ้านฝาง อําเภอ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,015,000 บาท 1,994,000 บาท

บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 1,994,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,998,000 บาท

106 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแดง หมู่ที่ 12 ตําบล 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,016,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ "
บ้านเหล่า-บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตําบล 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 2,005,000 บาท 1,992,000 บาท

ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,992,000 บาท
107 ก่อสร้างถนนสําหรับให้นําล้นผ่านข้ามลําห้วยใหญ่ 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,999,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "

(Wet Crossing) พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท
สายบ้านคําหญ้าแดง หมู่ที 6 ตําบลโคกงาม-บ้าน 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท
สว่าง หมู่ที 3 ตําบลปา่หวายนัง อําเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น

108 ขุดลอกลําห้วยสายบาตรน้อย บ้านตอประดู่ 1,260,000 สอบราคา 1 หจก.ผานําเทียง 1,270,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จํากัด "
หมู่ที 3 ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัด 2 หจก.ขอนแก่นตังยิงเจริญ 1,260,000 บาท 1,258,000 บาท
ขอนแก่น-บ้านทรายงาม ตําบลทรายทอง อําเภอ 3 บริษัท นวัธการโยธา จํากัด 1,258,000 บาท
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ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
109 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตําบล 1,676,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,673,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง

บ้านฝาง-บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบลหนองบัว 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,676,000 บาท 1,673,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,685,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
110 ขุดลอกหน้าฝายลําห้วยใหญ่ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,010,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "

ตําบลโคกงาม อําเภอบ้านฝาง-ตําบลสาวะถี 2 หจก.ช.ธนาวิศว์ 2,020,000 บาท 1,994,000 บาท

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,994,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,998,000 บาท

111 ขุดลอกลําห้วยช้างตาย บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตําบล 760,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 768,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ขนวน-ลําน้ําพอง อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 760,000 บาท 758,000 บาท

3 บริษัทนวัธการโยธา จก. 758,000 บาท

112 ขุดลอกลําห้วยคันซ้อน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 1,533,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,533,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ตําบลขนวน-บ้านขนวน หมู่ที่ 11 เขื่อนลําน้ําพอง 2 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 1,545,000 บาท 1,530,000 บาท

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัทนวัธการโยธา จก. 1,530,000 บาท

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนม่วง 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,997,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
หมู่ที่ 9 ตําบลโคกงาม อําเภอบ้านฝาง-ตําบล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท 1,993,000 บาท

บ้านผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,993,000 บาท

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนค้อ 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,000,000 บาท หจก.น้ําพองวิศวการโยธา "
หมู่ที่ 2 ตําบลโคกงาม-บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตําบล 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท

บ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,010,000 บาท



หนา้ที ่21

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 1,993,000 บาท

115 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองชาด หมู่ที่ 2 1,345,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,342,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ "
ตําบลบ้านเหล่า-บ้านสระแก้ว หมู่ที่  4 ตําบล 2 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 1,345,000 บาท 1,342,000 บาท

บ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,353,000 บาท

116 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 135,000 สอบราคา 1 ร้านงานดีงานสวย (2002) 155,000 บาท หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2555 2 หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ 135,000 บาท 135,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ

3 หจก.ไอเดียเมคเกอร์ส 145,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศ

117 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์น้ําคุณภาพสูง จํานวน 4,160 ลิตร 1,996,800 สอบราคา 1 ร้านทวีทรัพย์การเกษตร 1,992,640 บาท หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ "
2 ร้านฉัตรชัยวัสดุภัณฑ์ 1,996,800 บาท 1,988,000 บาท

3 หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ 1,988,480 บาท (ต่อรองราคาลง 480 บาท)

118 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องบริการสํานักปลัดองค์การ 332,000 สอบราคา 1 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 331,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 340,000 บาท 331,000 บาท

119 ขุดลอกกุดสามขา บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตําบลศิลา 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นยนต์ไพศาล 998,000 บาท หจก.ขอนแก่นยนต์ไพศาล "
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,000,000 บาท 998,000 บาท

3 หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) 1,015,000 บาท

120 ขุดลอกลําห้วยบุหรี่ บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบล 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 998,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
โพนเพ็ก - ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 1,006,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,000,000 บาท

121 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําเมย บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 998,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลนาข่า-ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,000,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,010,000 บาท

122 ขุดคลองส่งน้ําห้วยใหม่ บ้านหนองนาคํา หมู่ที่ 2 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 998,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ "
ตําบลบ้านโคก-ลําน้ําพอง อําเภอหนองนาคํา 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,000,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,006,000 บาท

123 ขุดลอกหนองบึง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตําบลทรายมูล 1,009,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,007,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ "
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 2 บริษัท 999 การโยธา จํากัด 1,009,000 บาท 1,007,000 บาท

3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,015,000 บาท

124 ขุดลอกหนองสรวง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตําบล 244,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 243,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 244,000 บาท 243,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ

3 บริษัท แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก 250,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศ

125 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 745,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 745,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ "
1,14 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง-ตําบลบ้านฝาง 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 747,000 บาท 745,000 บาท

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท 999 การโยธา จก. 752,000 บาท

126 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนทอง 683,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 683,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 1,15 ตําบลโนนทอง-ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 690,000 บาท 681,000 บาท

หมายเลข 2038 อําเภอหนองเรือ จังหวัด 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 681,000 บาท

ขอนแก่น
127 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเทพเทวัญ 934,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 934,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
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หมู่ที่ 9 ตําบลขระเข้-บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 946,000 บาท 932,000 บาท

ตําบลบ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 932,000 บาท

128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านภูมูลเบ้า 1,078,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,078,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 4,16 ตําบลโนนทอง-ทางหลวงชนบท 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,085,000 บาท 1,076,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,076,000 บาท

129 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนทอง 1,601,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,601,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 20 ตําบลโนนทอง-ทางหลวงชนบท 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,615,000 บาท 1,598,000 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,598,000 บาท

130 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองนางวงษ์ 811,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 820,000 บาท หจก.เพิมทรัพย์ 888 "
หมู่ที 9 ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ-แหล่งเกษตร 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 811,000 บาท 809,000 บาท
โนนแดง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิมทรัพย์ 888 809,000 บาท

131 เจาะบ่อบาดาล โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 102,600 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 110,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 102,500 บาท 101,000 บาท

3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 101,000 บาท

132 ขุดลอกลําห้วยวังขี้ลิง ช่วงบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่6 882,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 880,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลโนนสะอาด-ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 890,000 บาท 880,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 882,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
133 ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านสนามชัย หมู่ที่ 1 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,030,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "

หัวนาคํา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,012,000 บาท 1,996,000 บาท

3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,996,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท



หนา้ที ่24

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

134 ขุดลอกฝายบุ่ง บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านเม็ง- 1,983,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,000,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,992,000 บาท 1,980,000 บาท

3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,980,000 บาท

4 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 1,983,000 บาท

135 ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะหนองซาน้อย บ้านบะแต้ 1,919,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,930,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,919,000 บาท 1,915,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,915,000 บาท

4 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,942,000 บาท

136 ขุดลอกร่องน้ําเข้าสถานีสูบน้ํา บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 1,250,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,247,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ตําบลบ้านกง-ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ 2 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 1,258,000 บาท 1,247,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 1,250,000 บาท

137 ขุดลอกลําห้วยทับย่อ บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 1,470,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,480,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ตําบลดูนสาด-บ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยโจด 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,470,000 บาท 1,467,000 บาท

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,467,000 บาท

138 ขุดลอกลําห้วยคลองชัย บ้านคลองชัย หมู่ที่ 8 1,260,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,260,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ตําบลดูนสาด-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านฝาง 2 บริษัท นวัธการโยธา จํากัด 1,257,000 บาท 1,257,000 บาท

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ตรีพลวิศวกรรม 1,266,000 บาท

139 ขุดลอกรอบอ่างเก็บน้ําตําบลหัวนาคํา และตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์น ทรัพย์เจริญ 2,015,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
บ้านฝาง บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตําบลหัวนาคํา 2 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 2,000,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
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140 ขุดลอกลําห้วยแสง ช่วงบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 1,190,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,200,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ-เขตอําเภอชุมแพ 2 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,188,000 บาท 1,188,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 1,190,000 บาท

141 ขุดลอกลําห้วยซัน บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 10 1,210,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,218,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ตําบลดูนสาด-ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,210,000 บาท 1,208,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,208,000 บาท

142 ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะโสกนกเต็นบ้านผักแว่นคํา 1,979,700 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,990,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 16 ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน 2 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,975,000 บาท 1,975,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,979,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท

143 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหัวนา หมู่ที่ 12 718,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 718,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ตําบลจระเข้-บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตําบลหนองเรือ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 726,000 บาท 716,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 716,000 บาท

144 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระพังข่า 1,377,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,374,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ-บ้าน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,377,000 บาท 1,374,000 บาท

หนองโพน หมู่ที่ 4 ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,390,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
145 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองโน 1,197,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,197,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "

หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านเม็ง-อ่างเก็บน้ําห้วยตาดโตน 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,210,000 บาท 1,195,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,195,000 บาท
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146 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 1,279,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,277,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลบ้านเม็ง-บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตําบลหนองเรือ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,279,000 บาท 1,277,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,286,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
147 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตร สายแยก 933,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 933,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "

ทางหลวง 4038-บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตําบลวังม่วง 2 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 940,000 บาท 931,000 บาท

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 931,000 บาท

148 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกทางหลวง 990,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 990,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
2297-บ้านส้มป่อยน้ําย หมู่ที่ 3 ตําบลขามป้อม 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 988,000 บาท 988,000 บาท

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 998,000 บาท

149 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,000,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
หมายเลข 2152 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 998,000 บาท 998,000 บาท

บ้านผักแว่นคํา หมู่ที่ 16 ตําบลหนองโก-บ้าน 3 บริษัท 999  การโยธา จก. 1,010,000 บาท

โคกกลาง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น

150 ขุดลอกลําห้วยทราย หมู่ที่ 8 -บ้านป่ารัง หมู่ที่ 9 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,008,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ตําบลห้วยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 บาท 998,000 บาท

3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 998,000 บาท

151 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรึตเสริมเหล็กข้ามลําห้วย 503,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 502,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ผือ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลขามป้อม 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 510,000 บาท 502,000 บาท

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 503,000 บาท
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152 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง 495,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 495,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ชนบท ขก 3051-บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตําบลสระแก้ว 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท 494,000 บาท

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 498,000 บาท

153 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 991,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 998,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย-ตําบลบ้านลาน 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 991,000 บาท 989,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 989,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
154 ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จํานวน 960 ชุด 1,440,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,437,120 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "

2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,439,040 บาท 1,437,120 บาท

3 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 1,440,000 บาท

155 ขุดลอกลําห้วยนาคจาม บ้านขาม หมู่ที่ 14 ตําบล 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
หนองสองห้อง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัด 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,993,000 บาท 1,989,000 บาท

ขอนแก่น-เขตอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 3 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,989,000 บาท

4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 2,022,000 บาท

156 ขุดลอกลําห้วยวังเหลี่ยม บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่1 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,994,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
เขตเทศบาลตําบลหนองสองห้อง-บ้านกุดรัง หมู่ที่9 2 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท

ตําบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 2,010,000 บาท

157 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกระนวน หมู่ที 2 ตําบล 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรีดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
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กระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น-พื้นที่ 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 998,000 บาท 998,000 บาท

การเกษตร ตําบลหนองกุง อําเภอชื่นชม จังหวัด 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,010,000 บาท

มหาสารคาม
158 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชบท 800,000 สอบราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 800,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

(กระนวน-หลุบแซง) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตําบล 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 798,000 บาท 798,000 บาท

กระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น-ลําห้วยเสียว 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 808,000 บาท

พื้นที่การเกษตรบ้านหลุบแซง ตําบลชื่นชม อําเภอ
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

159 ก่อสร้างถนนลูกรังสายโสกดินแดง บ้านยางคํา 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,010,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 6 ตําบลกระนวน-พื้นที่การเกษตร บ้านสว่าง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัด 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
ขอนแก่น 4 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 2,025,000 บาท ตามประกาศ

160 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาดง 5 แยกทางหลวงชนบท 1,870,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,870,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
สาย ขก 3066 กม.2 (กระนวน-หนองบัวน้อย) 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,882,000 บาท 1,866,000 บาท

บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตําบลกระนวน-พื้นที่การเกษตร 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,866,000 บาท

บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง
จังหวัดขอนแก่น

161 ก่อสร้างถนนลูกรังสายโสกขวา บ้านกระนวน หมู่ที่1 720,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 720,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลกระนวน-เขตพื้นที่การเกษตร บ้านแห้วคํา 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 718,000 บาท 718,000 บาท

หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 728,000 บาท

162 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาดง 3 แยกทางหลวงชนบท 1,400,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,400,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
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สาย ขก 3066 กม.1 (กระนวน-หนองบัวน้อย) 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,408,000 บาท 1,397,000 บาท

บ้านอ้อคํา หมู่ที่ 4 ตําบลกระนวน-พื้นที่การเกษตร 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,397,000 บาท

บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง
จังหวัดขอนแก่น

163 ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11-บ้านเปาะ 1,564,000 สอบราคา 1 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 1,572,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
หมู่ที่ 12 ตําบลหนองสองห้อง อําเภอหนองสองห้อง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,564,000 บาท 1,561,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,561,000 บาท

164 ขุดลอกลําห้วยวังคูณ บ้านเมย หมู่ที่ 8 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,015,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
หนองสองห้อง-เขตเทศบาลตําบลหนองสองห้อง 2 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 2,027,000 บาท 1,995,000 บาท

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,999,000 บาท

4 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,995,000 บาท

165 ขุดลอกลําห้วยวังคูณ บ้านบก หมู่ที่ 7 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หนองสองห้อง-ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง 2 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 2,015,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
166 ขุดสระน้ําในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 1,989,000 สอบราคา 1 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 1,985,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "

โครงการส่งเสริมอาชีดแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,989,000 บาท 1,985,000 บาท

ในเขตพื้นที่อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,985,000 บาท

167 ขุดลอกลําห้วยฝายผํา บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 409,000 สอบราคา 1 บริษัทพ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข จก 408,000 บาท บริษัทพ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข จก "
ตําบลนาฝาย-ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผาม่าน 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 409,000 บาท 408,000 บาท
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จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 412,000 บาท

168 ขุดลอกหนองขี้เป็ด บ้านท่อน หมู่ที่ 2 เทศบาล 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 998,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง-ตําบลท่ากระเสริม 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 บาท 998,000 บาท

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท 999 การโยธา จก. 1,010,000 บาท

169 ปรับปรุงถนนหินคลุก (เกลี่ยเรียบ) สายบ้าน 1,591,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,588,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
ดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 ตําบลวังสวาบ-เขตตําบล 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,591,000 บาท 1,588,000 บาท

นาฝาย อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัทแก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก 1,600,000 บาท

170 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่6 1,195,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,195,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ตําบลบ้านเม็ง-ทางหลวงชนบท อําเภอหนองเรือ 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,203,000 บาท 1,193,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัทนวัธการโยธา จก. 1,193,000 บาท

171 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองสระ 563,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 563,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านกง อําเภอหนองเรือ-ทางหลวง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 567,000 บาท 561,000 บาท

แผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 561,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
172 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจระเข้ หมู่ที่ 1 939,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 939,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง

ตําบลจระเข้ อําเภอหนองเรือ-ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 947,000 บาท 937,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
หมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 937,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
173 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 1,195,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,195,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
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ตําบลบ้านกง อําเภอหนองเรือ-ทางหลวงชนบท 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,204,000 บาท 1,193,000 บาท

หมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก 1,193,000 บาท

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าน้อย 409,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 408,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง "
หมู่ที่ 3 ตําบลเปือยใหญ่-ทางหลวงสายเปือยใหญ่- 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 409,000 บาท 408,000 บาท

โนนแดง อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 414,000 บาท

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเสียว 591,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 590,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง "
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา- 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 591,000 บาท 590,000 บาท

ตําบลบ้านแท่น อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 595,000 บาท

176 ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7 ตําบล 550,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 550,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ป่าหวายนั่ง อําเภอบ้านฝาง-อําเภออุบลรัตน์ 2 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 549,000 บาท 549,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท 999 การโยธา จก. 553,000 บาท

177 ขุดลอกลําห้วยโสกบักรอตอนล่าง บ้านแดงน้อย 450,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 450,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง-ตําบล 2 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 449,000 บาท 449,000 บาท

บ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 455,000 บาท

178 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 1,987,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,987,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
ผิวเรียบ สายบ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด- 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,983,000 บาท 1,983,000 บาท

บ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,999,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

179 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 1,989,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,989,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
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ตําบลโนนทัน-บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตําบลโนนทอง 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 2,000,000 บาท 1,985,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,985,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
180 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหว้า หมู่ที่ 3 896,000 สอบราคา 1 บริษัท แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก 896,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

ตําบลโนนทัน-บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตําบล 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 906,000 บาท 894,000 บาท

โนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 894,000 บาท

181 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 597,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 597,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ตําบลหนองเรือ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 603,000 บาท 595,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 595,000 บาท

182 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 12 768,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 775,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ตําบลยางคํา-ทางหลวงชนบทอําเภอหนองเรือ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 768,000 บาท 766,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 766,000 บาท

183 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางหลวงชนบท- 555,000 สอบราคา 1 หจก.ผาน้ําเที่ยง 555,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านกง อําเภอ 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 560,000 บาท 553,000 บาท

หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 553,000 บาท

184 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านไผ่ 500,000 สอบราคา 1 หจก.ศรีคุณเมืองรุ่งเรืองทวีทรัพย์การโยธา 499,000 บาท หจก.ศรีคุณเมืองรุ่งเรืองทวีทรัพย์การโยธา "
อําเภอบ้านไผ่-ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 500,000 บาท 499,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 507,000 บาท

185 ขุดลอกลําห้วยวังขอนแดง บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 437,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 436,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ตําบลแคนเหนือ-ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 437,000 บาท 436,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ศรีคุณเมืองรุ่งเรืองทวีทรัพย์การโยธา 440,000 บาท
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186 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตําบล 500,000 สอบราคา 1 หจก.ศรีคุณเมืองรุ่งเรืองทวีทรัพย์การโยธา 499,000 บาท หจก.ศรีคุณเมืองรุ่งเรืองทวีทรัพย์การโยธา "
เมืองเพีย-ตําบลหัวหนอง อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 500,000 บาท 499,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 505,000 บาท

187 ขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตพื้นที่อําเภอชุมแพ 1,972,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,968,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,972,000 บาท 1,968,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ

3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,988,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,000,000 บาท ตามประกาศ

188 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 563,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 562,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) "
ตําบลหนองน้ําใส-ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 563,000 บาท 562,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 570,000 บาท

189 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกทางหลวง 995,000 สอบราคา 1 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 990,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง "
ชนบท2017-บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตําบล 2 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 995,000 บาท 993,000 บาท

หนองเสาเล้า อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,000,000 บาท

190 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 998,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ตําบลหัวหนอง-เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,000,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,008,000 บาท

191 ก่อสร้างถนนหินคลุก เทศบาลเมืองชุมแพ-บ้าน 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 998,000 บาท หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) "
สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,000,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,005,000 บาท
192 ปรับปรุงสภาพเรือพอลทูล 239,000 สอบราคา 1 บริษัทวุฒิกุล (1994) จก. 239,000 บาท หจก.นันทกิจกลการ "

2 หจก.นันทกิจกลการ 238,000 บาท 238,000 บาท



หนา้ที ่34

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,018,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
หมู่ที 8 ตําบลเขือนอุบลรัตน์-ถนนลาดยางทางหลวง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,012,000 บาท 1,996,000 บาท
ชนบท อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท

4 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,996,000 บาท
195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกลาง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,996,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "

หมู่ที 6 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น-ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ 3 หจก.ดีสคัฟเวอรีดีเวลลอปเมนท์ 2,015,000 บาท
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,008,000 บาท

196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชาด 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,016,000 บาท หจก.น้ําพองวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านเหล่า-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,008,000 บาท 1,992,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 1,992,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
197 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 14 ตําบล 1,992,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,988,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "

ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง-ตําบลศรีสุขสําราญ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท 1,988,000 บาท

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,012,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,992,000 บาท

198 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 1,763,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,760,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์-ตําบลป่าหวายนั่ง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,770,000 บาท 1,760,000 บาท

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,763,000 บาท

199 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,993,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท

ขอนแก่น-ตําบลหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,015,000 บาท
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200 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,993,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์-ตําบลบ้านค้อ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,010,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,018,000 บาท
201 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วยยาง หมู่ที 5 ตําบล 1,928,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,924,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "

ดงเมืองแอม-ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,940,000 บาท 1,924,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,928,000 บาท

202 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหัวฝาย หมู่ที 5 ตําบล 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,993,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
โนนสมบูรณ์-ตําบลนางิว อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,018,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 2,010,000 บาท

203 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคําป่าก่อ 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,000,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น-ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอ 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,996,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,016,000 บาท ตามประกาศ

204 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคําป่าก่อ 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,996,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น-ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 2,000,000 บาท

โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,023,000 บาท

205 ขุดสระน้ําในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 1,972,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,972,000 บาท หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง "
โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,986,000 บาท 1,968,000 บาท

ในเขตพื้นที่อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 1,968,000 บาท

206 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,993,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
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ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์-ตําบลบ้านค้อ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,010,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,018,000 บาท

207 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,993,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท

ขอนแก่น-ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี 4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,015,000 บาท
208 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที 14 ตําบล 1,992,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,988,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "

ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง-ตําบล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท 1,988,000 บาท
ศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชัน 2,012,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,992,000 บาท
209 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที 10 1,763,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,760,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์-ตําบลปา่หวายนัง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,770,000 บาท 1,760,000 บาท
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,763,000 บาท

210 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตําบล 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,993,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
โนนสมบูรณ์-ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,018,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท ตามประกาศ
211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชาด 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,016,000 บาท หจก.น้ําพองวิศวการโยธา "

หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านเหล่า-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,008,000 บาท 1,992,000 บาท

ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.น้ําพองวิศวการโยธา 1,992,000 บาท

212 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคําป่าก่อ 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,000,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
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หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น-ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอ 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,996,000 บาท

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,016,000 บาท

213 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคําป่าก่อ 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,996,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น-ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 2,000,000 บาท

โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,023,000 บาท

214 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตําบล 1,928,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,924,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ดงเมืองแอม-ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,940,000 บาท 1,924,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,928,000 บาท

215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,018,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
หมู่ที 8 ตําบลเขือนอุบลรัตน์ -ถนนลาดยาง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,012,000 บาท 1,996,000 บาท
ทางหลวงชนบท อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท

4 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,996,000 บาท
216 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกลาง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,996,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "

หมู่ที 6 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น-ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ 3 หจก.ดิสคัฟเวอรีดีเวลลอปเมนท์ 2,015,000 บาท
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,008,000 บาท

217 ขุดลอกลําห้วยสวนหม่อน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 12 794,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 792,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลยางคํา-ตําบลจระเข้ อําเภอหนองเรือ 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 794,000 บาท 792,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 800,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
218 ขุดลอกคลองชักน้ําเพื่อการเกษตรบ้านหนองผือ 1,108,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,106,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
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หมู่ที่ 6,7,9 ตําบลบ้านผือ-ตําบลบ้านกง อําเภอ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,108,000 บาท 1,106,000 บาท

หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,115,000 บาท

219 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านเปือย 901,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 899,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 3 -บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านกง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 901,000 บาท 899,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 908,000 บาท

220 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านกงเก่า 1,126,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,124,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 1-บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านกง 2 หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 1,126,000 บาท 1,124,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,130,000 บาท

221 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองเม็ก 1,202,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,200,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 5-บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านกง 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,202,000 บาท 1,200,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,208,000 บาท

222 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านเปือย 1,202,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,200,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนทัน-บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตําบล 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,202,000 บาท 1,200,000 บาท
โนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,210,000 บาท

223 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโนนจักจัน 1,276,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,275,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที 3-บ้านหนองไฮ หมู่ที 2 ตําบลโนนสะอาด 2 หจก.ผานําเทียง 1,278,000 บาท 1,275,000 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,286,000 บาท

224 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแยกจาก 1,352,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,350,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (โรงเรียนจระเข้)- 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,352,000 บาท 1,350,000 บาท
บ้านหนองแสง หมู่ที 2,3 ตําบลบ้านผือ 3 หจก.ผานําเทียง 1,360,000 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

225 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้าน 1,352,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,349,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
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หนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6-บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,352,000 บาท 1,349,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,360,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
226 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านไผ่ หมู่ที่ 11- 1,352,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,349,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "

บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตําบลโนนทอง 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 1,352,000 บาท 1,349,000 บาท

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,360,000 บาท

227 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหินลาด 901,000 สอบราคา 1 บริษัท นวัธการโยธา จก. 899,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
หมู่ที่ 12 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ-ตําบล 2 หจก.ผาน้ําเที่ยง 901,000 บาท 899,000 บาท

นาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 910,000 บาท

228 ซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ 850,000 สอบราคา 1 บ.โตโยต้าขอนแก่น ผู้จําหน่าย บ.โตโยต้าขอนแก่น ผู้จําหน่าย "
จํานวน 1 คัน โตโยต้า จก. 849,000 บาท โตโยต้า จก.

2 บ.ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลส์ จก. 917,000 บาท 849,000 บาท

229 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์น้ําคุณภาพสูง จํานวน 4,160 ลิตร 1,996,800 สอบราคา 1 ร้านจิตรเจริญวัสดุก่อสร้าง 1,996,800 บาท หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ "
2 หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ 1,988,480 บาท 1,988,000 บาท

3 ร้านทวีทรัพย์การเกษตร 1,992,640 บาท (ต่อรองราคาลง 480 บาท)
230 ซือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จํานวน 166,000 กก. 1,992,000 สอบราคา 1 ร้านฉัตรชัยวัสดุภัณฑ์ 1,980,380 บาท หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ "

2 ร้านทวีทรัพย์การเกษตร 1,983,700 บาท 1,975,400 บาท
3 หจก.รวยทรัพย์เจริญกิจ 1,975,400 บาท

231 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนกู่ หมู่ที 5 1,527,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,524,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
เทศบาลตําบลสาวะถี อําเภอเมือง-บ้านโคกใหญ่ 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,527,000 บาท 1,524,000 บาท
หมู่ที 8,10 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,538,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น
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232 ขุดลอกลําห้วยป่าขี บ้านหนองดู่ หมู่ที 8 เทศบาล 630,000 สอบราคา 1 หจก.อาคันตุกะคอนสตรัคชั่น(2000) 630,000 บาท หจก.มิตรประชาก่อสร้าง "
ตําบลวังเพิม-เทศบาลตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 636,000 บาท 629,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรประชาก่อสร้าง 629,000 บาท

233 ขุดลอกลําห้วยยาง ช่างบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตําบล 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,008,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
บ้านกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 2 บริษัท นวัธการโยธา จก. 998,000 บาท 998,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ

3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,000,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศ

234 ขุดลอกหนองโดน ช่วงบ้านหาด หมู่ที่ 10 ตําบล 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 1,000,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
บ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,010,000 บาท 998,000 บาท

3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 998,000 บาท

235 ขุดลอกลําห้วยจาน บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 เทศบาล 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 998,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู-ตําบลวังหินลาด 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,000,000 บาท 998,000 บาท

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 1,008,000 บาท

236 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่สามัคคี 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 998,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่-ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู 2 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 1,000,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,008,000 บาท

237 ขุดลอกลําห้วยแห้ง บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 998,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
ตําบลบ้านใหม่-ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู 2 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 1,000,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,010,000 บาท
238 ขุดลอกลําห้วยสายหนัง บ้านโนนทองหลาง หมู่ท7ี 370,000 สอบราคา 1 บริษัท 999 การโยธา จก. 370,000 บาท หจก.เพิมทรัพย์ 888 "

ตําบลสีชมพู-ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 2 หจก.ดิสคัฟเวอรีดีเวลลอปเมนท์ 378,000 บาท 369,000 บาท
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จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิมทรัพย์ 888 369,000 บาท
239 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจระเข้ หมู่ที 1 1,557,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,557,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "

ตําบลจระเข้-อําเภอหนองเรือ-บ้านหนองอีเลิง 2 หจก.ผานําเทียง 1,568,000 บาท 1,554,000 บาท
ตําบลโนนฆ้อง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,554,000 บาท

240 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที 3 1,075,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,075,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
ตําบลหนองเรือ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,082,000 บาท 1,073,000 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,073,000 บาท

241 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า 808,000 สอบราคา 1 บริษัทพ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข จก 820,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 3 ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ-บ้านหินกอง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 808,000 บาท 806,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 806,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
242 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแวง 389,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 395,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "

หมู่ที่ 18 ตําบลกุดกว้าง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หจก.อินทราวุธการโยธา(1997) 389,000 บาท 388,000 บาท

12 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 388,000 บาท

243 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 120,000 สอบราคา 1 ร้านอยู่สุขสวัสดิ์ 120,000 บาท ร้านอยู่สุขสวัสดิ์ "
2 ร้านกระต่ายสีชมพู 129,000 บาท 120,000 บาท

3 ร้านโชคดีการค้า 130,000 บาท

244 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3 รายการ(เก้าอี้) 265,200 สอบราคา 1 ร้านดีช็อป 266,500 บาท ร้านนิภาภรณ์ "
2 ร้านนิภาภรณ์ 265,200 บาท 265,200 บาท

245 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3 รายการ(โต๊ะประชุม) 390,000 สอบราคา 1 ร้านดีอาร์คอมพิวเตอร์ 395,000 บาท ร้านนิภาภรณ์ "
2 ร้านนิภาภรณ์ 390,000 บาท 390,000 บาท

246 ขุดลอกลําห้วยหินลาดน้อย บ้านหนองแวงน้อย 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตําบลละหานนา อําเภแวงน้อย 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น-เขตอําเภอแก้งสนามนาง 3 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,995,000 บาท
จังหวัดนครราชสีมา 4 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,022,000 บาท

247 ขุดลอกลําห้วยแคน บ้านหนองแวงห้วยทราย 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,020,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
หมู่ที 2 ตําบลละหานนา-ตําบลทางขวาง 2 หจก.ดิสคัฟเวอรีดีเวลลอปเมนท์ 2,000,000 บาท 1,989,000 บาท
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,989,000 บาท

4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,993,000 บาท
248 ขุดลอกลําห้วยกอย บ้านโคก หมู่ที 1-บ้านโสกนาดี 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,012,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "

หมู่ที 2 ตําบลบ้านโคก อําเภอโคกโพธิไชย 2 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 2,030,000 บาท

4 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,995,000 บาท

249 ขุดลอกลําห้วยหมาอีนิล บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1- 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,998,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง

บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสะอาด อําเภอ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,010,000 บาท 1,994,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,994,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
250 ขุดลอกลําห้วยหลุบโก บ้านโนนจันทึก หมู่ที่ 4- 1,106,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,115,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "

บ้านโสกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตําบลใหม่นาเพียง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,106,000 บาท 1,104,000 บาท

อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,104,000 บาท

251 ขุดลอกลําห้วยหลุบพง บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9- 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,008,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตําบลโนนทอง อําเภอ 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,020,000 บาท 1,994,000 บาท
แวงใหญ่-เขตตําบลท่านางแนว อําเภอแวงน้อย 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,994,000 บาท

252 ขุดลอกลําห้วยน้ําไหลตอนบน-หนองบุ่งคล้า เชื่อม 1,061,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,070,000 บาท บริษัท นวัธการโยธา จก. "
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ลําน้ําพอง บ้านสะอาด หมู่ที่ 4,5 ตําบลกุดธาตุ 2 บริษัท นวัธการโยธา จก. 1,059,000 บาท 1,059,000 บาท

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ลายไทยก่อสร้าง 1,061,000 บาท

253 ขุดลอกลําห้วยกุดรู(ตอนล่าง)บ้านใหม่นาเพียง 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,996,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
หมู่ที่ 1-บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตําบลใหม่นาเพียง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,025,000 บาท 1,992,000 บาท

อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,992,000 บาท

4 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,010,000 บาท

254 ขุดลอกลําห้วยวังม่วง(ตอนบน)บ้านโนนสว่าง 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,995,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "
หมู่ที่ 4 -บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตําบลวังม่วง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท

อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 2,010,000 บาท

4 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,025,000 บาท

255 ขุดลอกลําห้วยหินแตก บ้านโสกน้ําขาว หมู่ที่ 6 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,992,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย-ตําบลใหม่นาเพียง 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท 1,992,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 2,010,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,023,000 บาท ตามประกาศ
256 ขุดลอกลําห้วยม่วง(ตอนล่าง)บ้านวังหิน หมู่ที่ 7- 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ตรีพรวิศวกรรม 1,995,000 บาท หจก.ตรีพรวิศวกรรม "

บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตําบลวังม่วง อําเภอเปือยน้อย 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 บริษัท นวัธการโยธา จก. 2,012,000 บาท

4 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,020,000 บาท

257 ขุดลอกลําห้วยลึกตอนกลาง บ้านหนองแวงโสกพระ 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,994,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
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วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,994,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น-เขตอําเภอบัวลาย จังหวัด 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,998,000 บาท

นครราชสีมา
258 ขุดลอกและขุดขยายหนองฝายใหม่ บ้านโนนชาด 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,995,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล 2 หจก.เบญจไตรรัตน์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท 1,995,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,999,000 บาท

259 ขุดลอกลําห้วยหวาย บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,995,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หนองแวงโสกพระ-บ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท

ตําบลโนนข่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,012,000 บาท

260 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,008,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "
หมู่ที่ 8 ตําบลโนนข่า-บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,000,000 บาท 998,000 บาท

ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีสิน (1985) 998,000 บาท

261 ขุดลอกลําห้วยหนองตานา หมู่ที่ 4-บ้านหนองนาดี 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,008,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง "
หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแวงนางเบ้า อําเภอพล 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,000,000 บาท 998,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 998,000 บาท

262 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,008,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรอง
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแซง-บ้านแฮด หมู่ที่ 1 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 998,000 บาท 998,000 บาท ราคา   และมีคุณสมบัติ
ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,000,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตามประกาศ
263 ขุดลอกลําห้วยสองห้อง บ้านหนองสองห้อง 999,900 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,000,000 บาท บริษัท 999 การโยธา จก. "
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หมู่ที่ 7 ตําบลเขาสวนกวาง-ตําบลดงเมืองแอม 2 บริษัท 999 การโยธา จก. 998,000 บาท 998,000 บาท

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนท์ 1,010,000 บาท

264 ขุดสระน้ําในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 1,989,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,989,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,000,000 บาท 1,985,000 บาท

ในเขตพื้นที่อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,985,000 บาท

265 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก แยกทางหลวง 896,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 900,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
แผ่นดินหมายเลข 12-บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 5,6 2 หจก.เพิ่มทรัพย์  888 894,000 บาท 894,000 บาท

ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 896,000 บาท

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
        (นางพิมพ์ปวีณ์  สืบสาย)




