
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,849,000 1,864,000 สอบราคา 1 หจก.ฉัตรเพ็ชรแลนด์แอนด์เฮาส์ 1,847,000 บาท หจก.ฉัตรเพ็ชรแลนด์ เสนอราคาต่ําสุด

แบบพาราเคพซีล สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,848,000 บาท แอนด์เฮาส์ และมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองเม็ก - บ้านสําโรง หมู่ที่ 1 ตําบลสําโรง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,848,500 บาท 1,847,000.00                        ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

2 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน 712,000 742,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 710,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
คสลงข้ามลําห้วยผักหนาม บ้านศุภชัย 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 711,000 บาท 710,000.00                          
หมู่ที่ 5 ตําบลคึมชาด - เขตตําบลดอนดั่ง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 711,500 บาท

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

3 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน 623,000 648,000 สอบราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 621,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
คสล.ข้ามลําห้วยอีสานเขียว บ้านเล้า หมู่ที่ 7 2 หจก.นภัส แอสฟัลท์ 647,000 บาท 621,000.00                          
ตําบลตะกั่วป่า - เขตตําบลหนองไผ่ล้อม 3 หจก.ธัญญ์นรี 648,000 บาท

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,986,000 2,027,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,983,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายจากทางหลวงดอนหันโคกสูง - บ้านโคกไร่ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,985,000 บาท 1,983,000.00                        
หมู่ที่ 7 ตําบลสงเปือย อําเภอภุเวียง 3 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 1,985,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวงชนบท 1,808,000 1,845,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,805,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

ขก 4021 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตําบลหนองกุงเซิน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,807,000 บาท 1,805,000.00                        และมีคุณสมบัติ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 1,807,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

-สําเนา-
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่…12.....เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



6 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,521,000 1,552,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,518,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ขก.ถ.10029 - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,520,000 บาท 1,518,000.00                        
ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,520,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 1,520,000 บาท

7 โครงการบูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,980,000 2,036,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,976,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
เคพซึล สายบ้านหนองแสง ตําบลนาจาน - 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,977,000 บาท 1,976,000.00                        
บ้านหนองขี้ควาย ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,978,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,990,000 2,078,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,984,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
เคพซีล สายบ้านวังเพิ่ม - ศูนย์ศิลปาชีพโสกส้มกบ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,986,000 บาท 1,984,000.00                        
(ระหว่างบ้านวังทอง - บ้านโสกหาด) 3 หจก.เอส เอช คอนสตรัคชั่น 1,986,000 บาท

อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกม่วง 1,980,000 2,009,000 สอบราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,978,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 10 ตําบลศรีสุข - ตําบลบ้านใหม่ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,978,500 บาท 1,978,000.00                        
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,979,000 บาท

4 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,979,000 บาท

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,990,000 2,240,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,987,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

เคพซีล สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0078 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 1,988,000 บาท 1,987,000.00                        และมีคุณสมบัติ

(เปือยน้อย - หนองบัวลอง) - บ้านวังหิน 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,988,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

หมู่ที่ 2 ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น



11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล บ้านหินตั้ง 1,990,000 2,078,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,986,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ "
หมู่ที่ 7 ตําบลโนนฆ้อง - บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,987,000 บาท 1,986,000.00                        
ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,989,000 บาท

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 688,000 681,000 สอบราคา 1 หจก.ฉัตรเพ็ชรแลนด์แอนด์เฮาส์ 670,000 บาท หจก.ฉัตรเพ็ชรแลนด์ "
พาราเคพซีล สายแยกทางหลวง 2301- 2 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 680,000 บาท แอนด์เฮาส์
บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตําบลคมชาด 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 688,000 บาท 670,000.00                          
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,990,000 2,044,000 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,987,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
แบบเคพซีล บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองเพีย 2 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 1,989,000 บาท 1,987,000.00                      
อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,989,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,989,000 บาท

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 473,000 463,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 460,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตําบลทรายมูล 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 459,000 บาท 460,000.00                          
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 462,000 บาท

ถนนสาย ขก 2039 (น้ําพอง - กระนวน)
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 489,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 474,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง - 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 476,000 บาท 474,000.00                          และมีคุณสมบัติ

ตําบลคําม่วง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตําบลนางาม - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                          
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 492,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น



17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตําบลพระยืน - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท 495,000.00                          
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 498,500 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 478,000 บาท 476,000.00                          
ทช.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 480,000 บาท

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 331,000 328,000 ตกลงราคา 1 หจก.เดียงโยธา 324,000 บาท หจก.เดียงโยธา "
สู่แหล่งเกษตร บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 325,000 บาท 324,000.00                          
เชื่อมทางหลวงชนบท สาย 3010 อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 327,000 บาท

 จังหวัดขอนแก่น

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

สายแหล่งเกษตร บ้านหนองก้านเหลือง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,500 บาท 489,000.00                          และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 493,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 493,000 483,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 478,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
บ้านคําบง หมู่ที่ 9 ตําบลสะอาด - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 480,000 บาท 478,000.00                          
บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ตําบลน้ําพอง 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 481,500 บาท

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง "
สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตําบลเปือยใหญ่ - 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 49,400 บาท 492,000.00                          
บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตําบลหนองปลาหมอ 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 495,000 บาท

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น



23 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อกั้นแนวเขต 500,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 492,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ "
(ช่วงที่ 1) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4,5 บ้านหัวนาหม่อ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท 492,000.00                          
หมู่ที่ 7,15 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 496,500 บาท

ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 478,000 บาท 476,000.00                          
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 479,000 บาท

25 โครงการขุดลอกลําห้วยตําแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

ตําบลเมืองพล - เขตตําบลหนองแวงโสกพระ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท 495,000.00                          และมีคุณสมบัติ

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 498,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 471,000 461,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 456,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตําบลพังทุย 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 458,000 บาท 456,000.00                          
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - แยกถนนสาย 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 460,000 บาท

ขก.ถ.10056 บ้านนาคู - บ้านคําจั่น - 
ถนนสาย ขก 2039 (น้ําพอง - กระนวน)

27 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 494,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 489,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านใหม่ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 490,000 บาท 489,000.00                          
ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 492,500 บาท

28 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านสระบัว 486,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 474,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
หมู่ที่ 1 ตําบลเพ็กใหญ่ - บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 11 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 475,000 บาท 474,000.00                          
ตําบลลอมคอม อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 478,000 บาท



29 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 445,000 445,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 440,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 442,000 บาท 440,000.00                          
ตําบลบ้านโคก - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 443,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 481,000 481,000 ตกลงราคา 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 476,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข เสนอราคาต่ําสุด

ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย อําเภอภูผาม่าน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 478,000 บาท 476,000.00                          และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 480,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตําบลกุดเค้า - บ้านหัวฝาย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 479,000 บาท 476,000.00                          
หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 480,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตําบลโนนทอง 2 หจก.แม่บุญ 495,000 บาท 493,000.00                          
อําเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ําซับ หมู่ที่ 8 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 496,500 บาท

ตําบลท่านางแนว อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 509,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแปน 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 496,000 บาท 494,000.00                          
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,500 บาท

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 328,000 325,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 321,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านหินกอง หมู่ที่ 16 ตําบลกุดเค้า - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 322,000 บาท 321,000.00                          
บ้านหัวนาฝาย หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 323,500 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น



35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตําบลกุดเค้า 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 477,000 บาท 476,000.00                          และมีคุณสมบัติ

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 480,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตําบลนางาม - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,000 บาท 489,000.00                          
เขตติดต่อตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                          
เขตตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 492,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 493,500 บาท

38 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่แหล่งเกษตร 495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 490,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
จากลําน้ําพองบ้านม่วงเก่า เชื่อมต่อถนนลาดยาง 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 492,000 บาท 490,000.00                          
สาย ขก.ถ.10016 ตําบลขนวน - ตําบลบ้านโคก 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 493,500 บาท

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
บ้านพระเนาว์ หมู่ที่ 2 ตําบลพระบุ - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท 495,000.00                          
บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 5 ตําบลขามป้อม 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 498,000 บาท

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนงาม 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 2 เทศบาลตําบลโนนศิลา - 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 494,000 บาท 492,000.00                          และมีคุณสมบัติ

เขตตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น



41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 490,000 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 475,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
บ้านนาขาม หมู่ที่ 13 ตําบลพังทุย - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท 475,000.00                          
บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตําบลบัวเงิน 3 หจกซส.ธนการขอนแก่น 478,500 บาท

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

42 โครงการขุดลอกหน้าฝาย ลําห้วยคุมมุม 325,000 319,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 315,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
บ้านวังน้ําทิพย์ หมู่ที่ 10 ตําบลโนนสมบูรณ์ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 315,500 บาท 315,000.00                          
และตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 317,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 318,000 บาท

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตําบลสวนหม่อน - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 482,000.00                          
บ้านโนนสํานัก หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแปน 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 486,500 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

44 โครงการก่อสร้างถังน้ําประปาแบบโครงเหล็ก 400,000 410,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 396,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
บ้านซําโอง หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยเตย 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 397,000 บาท 396,000.00                          
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 399,000 บาท

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแปน 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 477,000 บาท 476,000.00                          และมีคุณสมบัติ

อําเภอมัญจาคีรี - ทช.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 480,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

46 โครงการขุดลอกหนองไผ่ล้อม บ้านแวงพัฒนา 485,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 480,000 บาท หจก.แม่บุญ "
หมู่ที่ 6 ตําบลแวงใหญ่ และตําบลคอนฉิม 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 482,000 บาท 480,000.00                          
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 484,500 บาท



47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนรัง 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง "
หมู่ที่ 4 ตําบลโนนแดง - เขตเทศบาลตําบล 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 490,000 บาท 489,000.00                          
โนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 492,000 บาท

48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตําบลกุดเค้า 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 491,000 489,000.00                          
อําเภอมัญจาคีรี - เขตอําเภอโคกโพธิ์ไชย 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000
จังหวัดขอนแก่น

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 389,600 389,600 ตกลงราคา หจก.ทองเก้าดีไซน์ แอนด์ บิวด์ 389,600 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์ ฯ "
อบจ.ขอนแก่น รหัส อก.090-23-0004 389,600.00                        
เลขที่ 413/9, 413/7 และ 413/16

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 480,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
สายจากบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3,9 ตําบลแดงใหญ่ - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 477,500 บาท 475,000.00                          
ถนนโคลัมโบ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 478,500 บาท

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโคก - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท 494,000.00                          และมีคุณสมบัติ

ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแวง - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท 495,000.00                          
บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตําบลพระยืน 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 498,000 บาท

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 230,000 235,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 226,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
สายบ้านคําป่ากอ หมู่ที่ 3 ตําบลโนนสมบูรณ์ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 227,000 บาท 226,000.00                          
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 229,000 บาท



54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ 480,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
หมู่ที่ 6 ตําบลแดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 478,000 บาท 475,000.00                        
หมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การยธา 479,000 บาท

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 489,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
สายจากบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านแท่น 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                        
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น - ถนนลาดยาง 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 493,000 บาท

สายห้วยแก - โนนศิลา

56 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ  495,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ตําบลแคนเหนือ - 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 492,000 บาท 490,000.00                        และมีคุณสมบัติ

ตําบบลหนองน้ําใส อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาล้อม 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 3 ตําบลพระยืน - บ้านบ่ทอง หมู่ที่ 6 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 496,000 บาท 495,000.00                              

ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 499,000 บาท

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 479,000 บาท 476,000.00                        
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชีกกค้อ 493,000 493,000 ตกลงราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 488,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 13 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ - 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 490,000 บาท 488,000.00                        
ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 492,000 บาท

60 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 19 443,000 452,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 439,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ตําบลสาวะถี - ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 440,000 บาท 439,000.00                          
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 442,000 บาท



61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาขาม 491,000 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 475,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
หมู่ที่ 6 ตําบลพังทุย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท 475,000.00                          
ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 478,500 บาท

62 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านสําโรง หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านขาม 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 494,000.00                        และมีคุณสมบัติ

อําเภอน้ําพอง - บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 498,000 บาท

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล,บ้านป่าน หมู่ที่ 8 500,000 508,000 ตกลงราคา 1 หจก.ฟุ้งคอนกรีต 495,000 บาท หจก.ฟุ้งคอนกรีต "
ตําบลสีชมพู - ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 496,000 บาท 495,000.00                        
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 499,000           บาท

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เกลี่ยเรียบ) 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4,10 บ้านนาโพธิ์ 2 หจก.แม่บุญ 497,000 บาท 494,000.00                        
หมู่ที่ 8,9 ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 498,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 489,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
สายจากบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 - บ้านท่าสวรรค์ 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                        
หมู่ที่ 11 เชื่อมกับทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 493,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

66 โครงการขุดลอกหน้าฝาย ช่วงบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 485,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - ตําบลแวงใหญ่ 2 หจก.แม่บุญ 487,500 บาท 485,000.00                        
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,000 บาท



67 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 469,000 469,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 465,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

สายทางหลวงชนบท 4021 - แยกบ้านแก่นพัฒนา 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 467,000 บาท 465,000.00                        และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 13 ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 468,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านซําโอง 484,000 479,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 474,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยเตย - บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 475,000 บาท 474,000.00                        
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 478,000 บาท

69 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ขก ถ 10058 แยกทางหลวงชนบท 2009 - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท 494,000.00                        
คอกคี อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 498,000 บาท

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแจ้ง 498,800 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
หมู่ที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 484,000 บาท 482,000.00                          
 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตําบลนาข่า - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                        
เขตตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 493,000 บาท

72 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยยาง 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
ช่วงบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 2 - บ้านหนองไม้ตาย 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 487,000 บาท 485,000.00                        
หมู่ที่ 6 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 489,500 บาท

73 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพนพัฒนา 425,000 425,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 421,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 14 ตําบลกุดขอนแก่น - ตําบลหนองกุงธนสาร 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 422,000 บาท 421,000.00                          และมีคุณสมบัติ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 424,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน



74 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านหลุมหิน 467,000 459,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 455,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
หมู่ที่ 10 ตําบลหนองกุง และตําบลทรายมูล 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 457,000 บาท 455,000.00                        
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 458,000 บาท

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ตําบลสวนหม่อน - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 491,000 บาท 489,000.00                        
เขตบ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

76 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตําบลบัวใหญ่ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 494,000.00                          
ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 498,000 บาท

77 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านเก่างิ้ว 495,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "
หมู่ที่ 1 ตําบลเก่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตําบลเก่างิ้ว - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 489,000 บาท 487,000.00                        
บ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ 6 ตําบลหัวทุ่ง 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 490,000 บาท

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

78 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยน้อย 420,000 460,000 ตกลงราคา 1 หจก.เค โอ บี คอนส์ 416,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ เสนอราคาต่ําสุด

ตอนบน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตําบลดอนดู่ - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 417,000 บาท 416,000.00                        และมีคุณสมบัติ

บ้านปอแดง ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 419,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ําท่อกลม 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
เป็นท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสาย ขก ถ 10058 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,500 บาท 495,000.00                        
แยกทางหลวงหมายเลข 2009 บ้านคอกคี 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 499,000 บาท

ตําบลห้วยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น



80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่แหล่งเกษตร 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า - บ้านหนองบัวน้อย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 489,000.00                        
หมู่ที่ 8 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจกงโชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 493,000 บาท

81 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่าช้างน้อย 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ "
หมู่ที่ 2 ตําบลบริบูรณ์ - ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 494,000 บาท 492,000.00                        
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองอ้อ 470,000 460,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 456,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
หมู่ที่ 5 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น - 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 458,000 บาท 456,000.00                        
ถนนสาย ขก 4003 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 459,000 บาท

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

สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 477,000 บาท 475,000.00                        และมีคุณสมบัติ

บ้านสาวะถี หมู่ที่ 6 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 478,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

84 โครงการขุดลอกลําห้วยคึกฤทธิ์ บ้านโนนทอง 400,000 400,000 ตกลงราคา 1 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 396,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 15 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตําบลโนนทอง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 397,000 บาท 396,000.00                        
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 399,000 บาท

85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหม้อ 479,000 474,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 470,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 472,000 บาท 470,000.00                        
สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อําเภอซําสูง 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 473,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

86 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สาย ขก 2297- แยกบ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท 493,000.00                        
ตําบลบ้านลาน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 497,000 บาท



87 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (เกลี่ยเรียบ) 300,000 299,000 ตกลงราคา 1 หจก.แม่บุญ 295,000 บาท หจก.แม่บุญ "
สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 - บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 297,000 บาท 295,000.00                        
ตําบลโนนทอง - ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 298,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

88 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 ตกลงราคา หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ เสนอราคาต่ําสุด

สายจากทางหลวงหมายเลข 228 - แยกบ้านโพธิ์ทอง  หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 494,000 บาท 492,000.00                        และมีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

89 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแปน - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 491,000 บาท 489,000.00                        
ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 493,000 บาท

90 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 478,000 บาท 476,000.00                        
ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 479,500 บาท

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าสวรรค์ 498,800 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
หมู่ที่ 11 ตําบลท่าศาลา - บ้านหนองเกิ้ง หมู่ที่ 11 2 หจก.โพธิ์พนาคอนสตรัคชั่น 478,000 บาท 476,000.00                        
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท

92 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยน้อย ช่วงบ้านคําน้อย 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 486,000 บาท 485,000.00                        
ตําบลป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 488,000 บาท

93 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหัวนาฝาย 479,000 474,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 469,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 470,000 บาท 469,000.00                        
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายอภเภอเชียงยืน - 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 473,000 บาท

อําเภอกระนวน 



94 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

บ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 8 - บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 494,000 บาท 492,000.00                        และมีคุณสมบัติ

ตําบลบริบูรณ์ - ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น

95 จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น 198,000 198,000 ตกลงราคา นายธนาวุฒิ ชินภักดี 198,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภักดี และมีคุณสมบัติ

198,000.00                        ถูกต้องครบถ้วน

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองหัวช้าง 498,800 498,800 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
หมู่ที่ 13 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี -  2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 478,000 บาท 476,000.00                        
ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 480,000 บาท

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตําบบลหนองกุงธนสาร- 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท 492,000.00                        
ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท

4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท

98 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านผาน้ําเที่ยง 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ "
หมู่ที่ 4 ตําบลบริบูรณ์ - บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 494,000 บาท 492,000.00                        
ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท

99 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 479,000 474,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 469,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด

แยกทางหลวงสายอําเภอเชียงยืน - อําเภอกระนวน - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 470,000 บาท 469,000.00                        และมีคุณสมบัติ

บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3,8 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 473,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น



100 โครงการปรับปรุงซ่อมแมถนนลูกรัง 275,000 270,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 266,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
บ้านศรีสุขสําราญ - บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 267,000 บาท 266,000.00                        
ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 269,000 บาท

101 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 471,000 471,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 466,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองคา หมู่ที่ 5 - บ้านหนองขาม 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 468,000 บาท 466,000.00                        
หมู่ที่ 1 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเก่า - 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 469,000 บาท

อุทยานแห่งชาติภูเวียง 

102 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
 สายทางหลวง 2301 - แยกบ้านหนองดู่ 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท 493,000.00                          
หมู่ที่ 3 - บ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตําบลป่าปอ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 497,000 บาท

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

103 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 484,000 บาท 494,000.00                        
อําเภอมัญจาคีรี - บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 485,000 บาท

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

104 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านโนนประวัติ หมู่ที่ 6 ตําบลบริบูรณ์ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 494,000 บาท 492,000.00                        และมีคุณสมบัติ

บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ตําบลบริบูรณ์ 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
105 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านหันน้อย 429,000 438,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีสิน(1985) 424,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "

หมู่ที่ 10 ตําบลหนองแวงโสกพระ - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 425,000 บาท 424,000.00                        
บ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4 ตําบลโนนข่า 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 427,000 บาท

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 428,000



106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 488,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 473,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ฯ "
บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 6 ตําบลน้ําพอง - 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 475,000 บาท 473,000.00                        
ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท

107 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 494,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
สายชุมชนโรงเรียนท่านางแนว - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                        
บ้านหนองสะแบง สามแยกวัดบ้านหนองกุง 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท

หมู่ที่ 6 ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

108 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 483,000 483,000 ตกลงราคา 1 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 483,000 บาท บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ "
บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยแก - เขตตําบล 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 480,000 บาท 483,000.00                        
วังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 481,000 บาท

109 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้าน 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

ท่าวังเวิน หมู่ที่ 6 ตําบลโนนทอง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท 493,000.00                        และมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 497,500 บาท

110 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 11 ตําบลในเมือง - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท 493,000.00                        
วัดถ้ําผาเกิ้งพิพิธภัณฑ์ - ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท

อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
111 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

สายจากบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ตําบลนาข่า -  2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 490,000 บาท 48,900.00                          
บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคัรี 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 492,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,500 บาท



112 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 434,000 434,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 430,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ขก 2133 - แยกบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8,14 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 432,000 บาท 430,000.00                        
ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 433,000 บาท

113 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                        
บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตําบลคําแคน 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 493,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

114 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ 2 หจก.แม่บุญ 495,000 บาท 493,000.00                        และมีคุณสมบัติ

จังหวัดขอนแก่น ไปบ่อขยะ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

หมายเลข 2233 4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 497,000 บาท

115 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแห้ว 479,000 474,000 ตกลงราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 469,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านโนน เชื่อมทางหลวงชนบท 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 470,000 บาท 469,000.00                        
สายบ้านนายม - บ้านโสกขาแก้ว อําเภอซําสูง 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 473,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

116 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อกั้นแนวเขตห้วยบักจ๊อด 500,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.เฮงหลี ก่อสร้าง 1015 494,000 บาท หจก.เฮงหลี ก่อสร้าง 1015 "
สายบ้านสะอาด หมู่ที่ 5 - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 495,000 บาท 494,000.00                        
หมายเลข 2133 ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา 3 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 497,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 498,000 บาท

117 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ทช.ขก 3060 - แยกบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท

ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 495,000 บาท

4 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,500 บาท



118 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ สายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 482,000 บาท 480,000.00                        
 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 484,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น
119 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านลาน - 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 494,000 บาท 493,000.00                          และมีคุณสมบัติ

ตําบลแคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.ส.พัฒนวอศวการโยธา 497,500 บาท

120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคสักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคสักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 4 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 497,000 บาท 495,000.00                          
บ้านป่ามะนาว หมู่ที่ 1 ตําบลป่ามะนาว 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 498,000 บาท

อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 499,500 บาท

121 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่างาม 500,000 519,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคสักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคสักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 6 ตําบลพระบุ - บ้านโต้น หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านโต้น 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 497,000 บาท 495,000.00                          
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 498,000 บาท

122 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  499,000 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายจากบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า - 2 หจก.โชคสักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                        
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 492,000 บาท

4 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 493,000 บาท

123 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเขวา หมู่ที่ 9 498,800 487,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง "
ตําบลกุดเค้า - ตําบลนาแพง อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 484,000 บาท 482,000.00                        
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท

4 หจก.ออภิชาติบ้านไผ่ 486,000 บาท



124 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขุมดิน 498,800 481,000 ตกลงราคา 1 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 476,000 บาท หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

หมู่ที่ 4 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 477,000 บาท 476,000.00                        และมีคุณสมบัติ

ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 479,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.โชคสักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท

125 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,900 494,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 489,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยแก 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 490,000 บาท 489,000.00                          
อําเภอชนบท - ตําบลโนนสะอาด 3 หจก.แม่บุญ 493,000 บาท

อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

126 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยเสียวตอนล่าง 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 485,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
ช่วงบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแท่น 2 บจก.เลิศปรีชา เอ็นจิเนียริ่งฯ 487,000 บาท 485,000.00                          
อําเภอชนบท - ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 488,500 บาท

จังหวัดขอนแก่น

127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหัน 500,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 495,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
หมู่ที่ 3 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน - 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 496,500 บาท 495,000.00                          
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 499,000 บาท

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

128 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 353,000 353,000 ตกลงราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 345,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตําบลซํายาง 2 หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 346,000 บาท 345,000.00                        
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 438,000 บาท

129 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 198,000 198,000 ตกลงราคา นายธนาวุฒิ ชินภักดี 198,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภักดี และมีคุณสมบัติ

พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง 198,000.00                        ถูกต้องครบถ้วน



130 จ้างทําอาหาร, อาหารว่าง และเครื่องดิ่ม 120,000 120,000 ตกลงราคา นางสมพร บุญทรง 120,000 บาท นางสมพร บุญทรง "
120,000.00                        

131 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 176,000 176,000 ตกลงราคา นางทองใบ เจริญยื่ง 176,000 บาท นางทองใบ เจริญยื่ง "
ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง 176,000.00                        

132 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง 132,000 132,000 ตกลงราคา หจก.โชติกา ทราเวล 132,000 บาท หจก.โชติกา ทราเวล "
จํานวน 2 คัน 132,000.00                        

133 จัดซื้อชุดวอร์ม (เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว) 486,000 486,000 ตกลงราคา ร้านศรีทองสปอร์ต 486,000 บาท ร้านศรีทองสปอร์ต "
จํานวน 486 ชุด ตามโครงการส่งนักกีฬา 486,000.00                            
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
"สงขลาเกมส์"

134 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 499,395.30     499,395.30     ตกลงราคา บจก.ศิลากรีนแลนด์คอนสตรัคชั่น 499,395.30         บาท บจก.ศิลากรีนแลนด์ฯ และมีคุณสมบัติ

499,395.30                        ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


