
หนา้ที ่1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

1 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,999,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ภูเหล็ก - ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,995,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ขอนแก่น  3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,025,000 บาท  
2 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,012,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

ตําบลภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท 1,995,000 บาท
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสรา้ง 1,999,000 บาท
3 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,999,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

ตําบลภูเหล็ก - ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,010,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท

4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,020,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลภูเหล็ก - ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,007,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,998,000 บาท

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท
5 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองรูแข้ หมู่ที่ 5 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,998,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

ตําบลภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลหนองแซง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,005,000 บาท 1,995,000 บาท
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท
6 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านภูเงิน หมู่ที่ 6 ตําบลภูเหล็ก 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,999,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

วิธีซื้อ/จ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1



หนา้ที ่2

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - ตําบลดงกลาง 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,018,000 บาท 1,995,000 บาท
 อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,006,000 บาท

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท

7 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านภูเงิน หมู่ที่ 7 ตําบลภูเหล็ก 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,999,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,008,000 บาท 1,995,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท  
8 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองรูแข้ หมู่ที่ 8 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,012,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

ตําบลภูเหล็ก - ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,020,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท
9 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,999,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

ตําบลหินตั้ง - ตําบลภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,010,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,024,000 บาท
 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท

10 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,015,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพยเ์จริญ "
ตําบลหินตั้ง - ตําบลภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,998,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,025,000 บาท
 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท

11 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 1,900,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,923,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลแคนเหนือ - ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,900,000 บาท 1,896,000 บาท



หนา้ที ่3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,910,000 บาท
 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,896,000 บาท

12 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลบ้านหัน 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
 อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท
 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท

13 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ตําบลแคนเหนือ - ตําบลป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,998,000 บาท 1,995,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 2,008,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท  
14 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,012,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

2152 (ตอนกระนวน - เชียงยืน) บ้านโสกขาแก้ว 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,027,000 บาท 1,995,000 บาท
หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยเตย - บ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบล 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,999,000 บาท
บ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเตย 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยเตย - แยกทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
หมายเลข 2152 (ตอนกระนวน - ซําสูง) อําเภอซําสูง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจรญิ 1,996,000 บาท

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระนวน 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,000,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 1 ตําบลกระนวน - แยกทางหลวงแผ่นดิน 2 บ.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก. 1,006,000 บาท 998,000 บาท



หนา้ที ่4

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมายเลข 2152 (ตอนกระนวน - เชียงยืน) 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 998,000 บาท
 อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเชือก 2,000,000 สอบราคา 1 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,996,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. "
หมู่ที่ 7 - บ้านจําเริญ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านขาม อําเภอ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
น้ําพอง - ทางหลวงชนบทสาย บ้านขาม - บ้านหนองตูม 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 2,010,000 บาท
 ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,023,000 บาท

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระหนวน 2,000,000 สอบราคา 1 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,996,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. "
หมู่ที่ 4 - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ์ - 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,008,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,020,000 บาท

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสําราญ 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,000,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

หมู่ที่ 11  ตําบลโคกสําราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ตําบลบ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,024,000 บาท ตามประกาศ

4 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,996,000 บาท  
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,999,000 บาท หจก.ณัฐพลก่อสร้าง "

แผ่นดินหมายเลข 207 (ตอนอําเภอหนองสองห้อง - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท 1,995,000 บาท
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์) - บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 - 3 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 1,995,000 บาท
บ้านนาสวน หมู่ที่ 10 ตําบลตะกั่วป่า 4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1- 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,015,000 บาท หจก.ณัฐพลก่อสร้าง "



หนา้ที ่5

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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บ้านโกรก หมู่ที่ 10 ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองห้อง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 1,995,000 บาท

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,010,000 บาท
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,998,000 บาท หจก.ณัฐพลก่อสร้าง "

 ตําบลหันโจด - บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตําบลโนนธาตุ 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 2,008,000 บาท 1,995,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,018,000 บาท

4 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 1,995,000 บาท
23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันโจด หมู่ที่ 3  2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,023,000 บาท หจก.ณัฐพลก่อสร้าง "

ตําบลหันโจด - บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 10 ตําบล 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
หนองเม็ก อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,012,000 บาท

4 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 1,995,000 บาท
24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 - 2,000,000 สอบราคา 1 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,995,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. "

บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตําบลวังหิน - บ้านสําโรง 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,998,000 บาท 1,995,000 บาท
หมู่ที่ 1 ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองห้อง 3 บ.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก. 2,005,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ตําบลหนองไผ่ล้อม - บ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ตําบล 2 หจก.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก. 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,013,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,019,000 บาท
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวองใหม่ 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

หมู่ที่ 8 - บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 ตําบลหนองไผ่ล้อม -  2 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
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บ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ตําบลตะกั่วป่า อําเภอ 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,020,000 บาท  

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลหนองไผ่ล้อม - บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ตําบล 2 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสรา้ง 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
ดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท

4 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,022,000 บาท
28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

หมู่ที่ 9 ตําบลหนองไผ่ล้อม - บ้านหนองบัวแดง 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท 1,995,000 บาท
หมู่ที่ 5 ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 2,020,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ล้อม 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองไผ่ล้อม - บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 4 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,011,000 บาท 1,995,000 บาท
ตําบลหนองสองห้อง อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 2,018,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองไผ่ล้อม - บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 3 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,010,000 บาท 1,995,000 บาท
ตําบลหนองสองห้อง อําเภอหนองสองห้อง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจอมศรี 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพยเ์จริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองไผ่ล้อม - บ้านสระขาม หมู่ที่ 6 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน



หนา้ที ่7

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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 ตําบลตะกั่วป่า อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,023,000 บาท ตามประกาศ

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 2,000,000 สอบราคา 1 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,996,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. "
ตําบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านผือ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,010,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,018,000 บาท
33 ก่อสร้างถนนลูกรงั สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตําบล 1,837,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,848,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

ท่าศาลา - ทางหลวงสายมัญจาคีรี - พระยืน 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,833,000 บาท 1,833,000 บาท
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,837,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,860,000 บาท  
34 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 1,985,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,981,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

ตําบลหนองแปน - ทางหลวงสายป่าผุ - ดงเค็ง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,985,000 บาท 1,981,000 บาท
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,992,000 บาท
 4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,000,000 บาท

35 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,993,000 บาท หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ "
ตําบลโพนเพ็ก - เขตตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,005,000 บาท

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,018,000 บาท
36 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตําบล 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,991,000 บาท หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ "

โพนเพ็ก - เขตตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท 1,991,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,000,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท
37 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที 1 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,986,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

ตําบลโพนเพ็ก - เขตตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,990,000 บาท 1,986,000 บาท



หนา้ที ่8
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จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 2,000,000 บาท
4 หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชัน 2,010,000 บาท

38 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 1,713,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,713,000 บาท หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ตําบลโพนเพ็ก - เขตตําบลสวนหม่อน 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,725,000 บาท 1,710,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ราชพฤกษ์การ์เดนท์บ้านไผ่ 1,710,000 บาท ตามประกาศ

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตําบล 1,530,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,527,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
โพนเพ็ก - ทางหลวงสายมัญจาคีรี - พระยืน อําเภอ 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,530,000 บาท 1,527,000 บาท
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,537,000 บาท

40 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตําบล 1,495,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพยเ์จริญ 1,492,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

โพนเพ็ก - เขตตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,495,000 บาท 1,492,000 บาท
 จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,508,000 บาท

41 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 100,500 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 99,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 2032 บ้านหนองสองห้อง - บ้านดงเค็ง 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 100,000 บาท 99,000 บาท
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 บ.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก. 102,000 บาท

43 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 298,400 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 298,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 2152 บ้านดอนหมากพริก - บ้านลาน 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 297,000 บาท 297,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 303,000 บาท

44 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed  298,400 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 298,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3238 บ้านโนนกู่ - บ้านป่าหวายนั่ง 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 297,000 บาท 297,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 300,000

45 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 298,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 297,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก3042 บ้านท่าช้าง - บ้านนาหนองทุ่ม 2 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 298,000 บาท 297,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 302,000 บาท
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46 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 596,500 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 596,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 2126 บ้านลาดนาเพียง - บ้าน 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี 594,000 บาท 594,000 บาท
หนองเซียงซุย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 604,000 บาท

47 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 144,400 สอบราคา 1 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 144,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี "
ถนนสาย ขก 3054 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี 143,000 บาท 143,000 บาท
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 148,000 บาท

48 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ถนนสาย ขก 4029 บ้านหนองแวงท่าวัด-บ้านแวงน้อย 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 115,000 บาท 114,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 118,000 บาท ตามประกาศ

49 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทจกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "

ถนนสาย ขก 2105 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 118,000 บาท 114,000 บาท
บ้านโนนลาน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง (1984) 115,000 บาท

50 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed  115,400 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 115,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 2050 บ้านสาวะถี - บ้านงิ้ว อําเภอเมือง 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท 114,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 117,000 บาท

51 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 144,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 143,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 2075 บ้านหนองคา - บ้านวังมน 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 144,000 บาท 143,000 บาท
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 147,000 บาท

52 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 144,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 143,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 2047 บ้านศรีเมือง - บ้านน้ําซับ 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 144,000 บาท 143,000 บาท
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เคโอบีคอนส์ 149,000 บาท

53 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 144,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 143,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 2051 บ้านหนองไหล - บ้านหนองแสง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 144,000 บาท 143,000 บาท
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อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 147,000 บาท
54 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 117,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "

ถนนสาย ขก 2046 บ้านตําแย - บ้านโนนกอก 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เคโอบีคอนส์ 115,000 บาท

55 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3027 บ้านแฮด - บ้านโคกก่อง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 115,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 บ.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี จก. 117,000 บาท

56 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี "
ถนนสาย ขก 2028 บ้านแดงน้อย - บ้านค้อ 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 115,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 118,000 บาท

57 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 170,200 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 175,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ถนนสาย ขก 2053 บ้านนาคู - บ้านคําจั่น 2 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 170,000 บาท 169,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 169,000 บาท ตามประกาศ

58 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 146,300 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 145,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3005 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 146,000 บาท 145,000 บาท
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 150,000 บาท

59 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 141,200 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 140,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 2104 บ้านหนองหญ้าปล้อง - ถนน 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 141,000 บาท 140,000 บาท
มิตรภาพ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 144,000 บาท

60 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 141,200 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 140,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3211 บ้านทุ่งชมพู - บ้านกุดแคน 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 141,000 บาท 140,000 บาท
 อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 145,000 บาท

61 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 128,500 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 127,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
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ถนนสาย ขก 2110 บ้านหนองแวงห้วยทราย - บ้าน 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 132,000 บาท 127,000 บาท
ท่านางแนว อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3 บ.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก 128,000 บาท

62 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3037 บ้านหนองสองห้อง - บ้าน 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 115,000 บาท 114,000 บาท
กุดหอยกาบ อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 118,000 บาท

63 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "

ถนนสาย ขก 3019 บ้านโนนสะอาด - บ้านหนองตาไก้ 2 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 119,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 115,000 บาท

64 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 144,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 143,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3004 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 144,000 บาท 143,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 148,000 บาท

65 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 129,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี 128,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี "
ถนนสาย ขก3081 บ้านหนองนําใส - บ้านโคกโก 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 133,000 บาท 128,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 129,000 บาท

66 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 115,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ถนนสาย ขก 2147 บ้านโคกสหกรณ์ - บ้านนาหว้า 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท 114,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 118,000 บาท ตามประกาศ

67 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3031 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาป 2 หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 115,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 118,000 บาท

68 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก4043 บ้านลาน - บ้านหินลาดนาโน 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 119,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 115,000 บาท
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69 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 4092 บ้านทองหลาง - บ้านโต้น 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 115,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 บ.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก. 117,000 บาท

70 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "

ถนนสาย ขก 3001 บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 115,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 119,000 บาท

71 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3035 บ้านยางคํา - บ้านเม็ง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 115,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 117,000 บาท

72 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 115,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3039 บ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 118,000 บาท

73 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบสองชัน สาย ขก 3115 115,400 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 117,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี "
บ้านขามป้อม - บ้านคําแคน อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี 114,000 บาท 114,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เคโอบีคอนส์ 115,000 บาท

74 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 115,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี "
ถนนสาย ขก3199 บ้านคอกคี - บ้านกุดทิง อําเภอ 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี 114,000 บาท 114,000 บาท
นําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 119,000 บาท

75 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 118,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ถนนสาย ขก 3046 บ้านโคกป่ากุง - บ้านหนองบัวนาค 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท 114,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เคโอบีคอนส์ 115,000 บาท ตามประกาศ

76 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 119,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 3098 บ้านหนองบัว - บ้านคําหัวช้าง 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 115,000 บาท
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77 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ดิลก่อสร้าง(1984) 120,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก2102 บ้านหัน - บ้านป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 115,000 บาท 114,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท

78 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 118,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก3094 บ้านหนองผือ - บ้านหนองหัวช้าง 2 หจก.เคโอบีคอนส์ 115,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท

79 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก 2156 บ้านนาน้ําซํา - บ้านโนนสะอาด 2 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 115,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 118,000 บาท

80 ซ่อมปะหลุมบ่อถนนลาดยางแบบ Cold Mixed 115,400 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 118,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "
ถนนสาย ขก3066 บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ 2 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 114,000 บาท 114,000 บาท
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 115,000 บาท

81 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําคันโซ่ 1,983,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,983,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
หมู่ที่ 6 - ซับโปงลาง ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,980,000 บาท 1,980,000 บาท
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,995,000 บาท
82 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําคันโซ่ 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,999,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

หมู่ที่ 6 - ฝายดงรองเงิน ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น 2,012,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,020,000 บาท
83 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร สายบ้าน 1,533,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,533,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

หนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแปน - ทางหลวง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,530,000 บาท 1,530,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
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สายป่าผุ - ดงเค็ง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,540,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,553,000 บาท
84 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร สายบ้าน 1,894,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,890,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

ห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก-ทางหลวง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,905,000 บาท 1,890,000 บาท
สายมัญจาคีรี-พระยืน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บีเกรท คอนสตรัคชั่น 1,981,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,894,000 บาท
85 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร สายบ้านเขวา 1,989,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,985,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

 หมู่ที่ 9 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,985,000 บาท
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,989,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,010,000 บาท
86 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร สายบ้าน 1,876,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,876,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

หนองโน หมู่ที่ 5 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาครีี - 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,873,000 บาท 1,873,000 บาท
ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,897,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,885,000 บาท
87 ขุดลอกหนองบะโฮ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตําบล 1,357,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,354,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

กุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,365,000 บาท 1,354,000 บาท
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,372,000 บาท

4 หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น 1,357,000 บาท
88 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,000,000 บาท หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น "

ตําบลพระลับ - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,016,000 บาท 998,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,010,000 บาท

4 หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น 998,000 บาท
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89 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนพันชาติ (ฝาย) 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - เขต 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,018,000 บาท
90 ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 174,000 สอบราคา 1 นายบุญถม  สินโพธิ์ 173,000 บาท นายบุญถม  สินโพธิ์ "

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 หลัง 2 นายดํารงค์  สมทา 174,000 บาท 173,000 บาท
91 จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 18,694,501 วิธีพิเศษ 1 บ.สกายแล็บ-เมด จก. 18,702,440 บาท บ.แมกนั่มโพรเทคทีฟ จก. "

และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา จํานวน 7 รายการ 2 บ.แมกนั่มโพรเทคทีฟ จก. 18,529,501 บาท 18,469,501 บาท
(ต่อรองราคาลง 60,000 บาท)

92 เจาะบ่อน้ําบาดาลในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกร 1,400,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,397,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "

ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,415,000 บาท 1,397,000 บาท
พอเพียงในเขตพื้นที่อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด 3 บ.999 การโยธา จก. 1,400,000 บาท
ขอนแก่น

93 ซื้อชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีและชุดยุวกาชาด พร้อม 1,709,445 สอบราคา 1 ร้านมณฑนะ 1,696,520 บาท ร้านมณฑนะ "

เครื่องแบบ จํานวน 2,075 ชุด 2 หจก.สหมิตรขอนแก่น(2005) 1,697,750 บาท 1,696,000 บาท
3 ร้านภูธนิกพาณิชย์ 1,700,730 บาท (ต่อรองราคาลง 520 บาท

94 ซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาพยาบาลและช่วยเหลือสัตว์ 1,800,000 สอบราคา 1 ร้านอาหารเจริญผล 1,800,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "

จํานวน 10 รายการ 2 ร้านสไมล์ช็อพ 1,800,720 บาท 1,798,800 บาท
3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,798,800 บาท

95 ซื้อแร่ธาตุอาหารสัตว์ (แร่ธาตุก้อน) โค-กระบือ 1,995,000 สอบราคา 1 ร้านสไมล์ช็อพ 1,993,575 บาท ร้านสไมล์ช็อพ "
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จํานวน 28,500 ก้อน 2 ร้านอาหารเจริญผล 1,994,145 บาท 1,993,000 บาท
3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,995,000 บาท (ต่อรองราคาลง 575 บาท)

96 ซื้อชุดห้องเรียน Electronic classroom 7,980,000 e-auction 1 บ.ไลฟ์แอนด์เลิร์นเทคโนโยลี จก 7,946,400 บาท บ.ไลฟ์แอนด์เลิร์นเทคโนโยลี จก

2 บ.พล เอ็ดดูเคชั่น จก. 7,955,000 บาท 7,946,400 บาท
3 บ.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง จก. 7,965,000 บาท

97 ขุดสระน้ําในไร่นาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,500,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขต 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 1,497,000 บาท 1,497,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

พื้นที่อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 บ.999 การโยธา จก. 1,520,000 บาท ตามประกาศ

98 ซื้อชุดนักเรียนชาย/หญิง 1,995,475 สอบราคา 1 ร้านมณฑนะ 1,987,035 บาท ร้านมณฑนะ "

2 ร้านพรรณี 1,991,790 บาท 1,987,000 บาท
3 หจก.สหมิตรขอนแก่น(2005) 1,994,579 บาท (ต่อรองราคาลง 35 บาท)

99 ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 3,983,000 e-auction 1 บ.สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จก. 3,963,000 บาท บ.สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จก. "

2 หจก.จารวีลําพูน 3,965,000 บาท 3,963,000 บาท
3 บ.สื่อนําศึกษามีเดียกรุ๊ป จก. 3,966,000 บาท
4 บ.เอเธนส์คอมมิวนิเคชั่น จก. 3,969,000 บาท

100 ถางป่าและตัดวัชพืชสองข้างทางถนนลาดยาง 420,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 420,000 บาท หจก.พี.กราฟฟิค "

จํานวน 20 สายทาง 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 450,000 บาท 418,000 บาท
3 หจก.พี.กราฟฟิค 418,000 บาท

101 เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน 992,351 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,000,000 บาท หจก.พี.กราฟฟิค "

จํานวน 3 สายทาง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 992,000 บาท 990,000 บาท
3 หจก.พี.กราฟฟิค 990,000 บาท
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102 ซื้อระบบจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,000,000 e-auction 1 บ.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง จก. 3,973,000 บาท บ.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง จก. "

E-learning  จํานวน 2 ห้อง 1 บ.ไออินเตอร์เนชั่น จก. 3,976,000 บาท 3,973,000 บาท
3 บ.พลเอ็ดดูเคชั่น จก. 3,981,500 บาท

103 ซื้อยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ ชนิดน้ํา จํานวน 1,997,800 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,996,373 บาท ร้านสไมล์ช็อพ "

28,540 ขวด 2 ร้านสไมล์ช็อพ 1,994,946 บาท 1,994,000 บาท
3 ร้านอาหารเจริญผล 1,997,800 บาท (ต่อรองราคาลง 946 บาท)

104 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนหนองโน 500000 สอบราคา 1 หจก.ทองเก้าดีเซด์แอนด์บิวด์ 498,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ "
ประชาสรรค์ ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 500,000 บาท 498,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 506,000 บาท

105 ก่อสร้างแท่นพระภมูิ พร้อมติดตั้งศาลพระภูมิบริเวณ 185,000 สอบราคา 1 ร้าน ส.วุตม์ก่อสร้าง 185,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 2 หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ 184,000 บาท 184,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 188,000 บาท ตามประกาศ

106 ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) 321,000 สอบราคา 1 บ.ชัยศิริคอนกรีต จก. 320,000 บาท บ.ชัยศิริคอนกรีต จก. "

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตําบลหนองโน 2 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 321,000 บาท 320,000 บาท
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนในสังกัด 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 326,000 บาท
อบจ.ขอนแก่น

107 ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) 321,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรซําสูง คอนสตรัคชั่น 320,000 บาท หจก.มิตรซําสูง คอนสตรัคชั่น "

โรงเรียนหนองโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ตําบลบ้านโนน 2 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 321,000 บาท 320,000 บาท
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนในสังกัด 3 หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ 324,000 บาท
อบจ.ขอนแก่น

108 ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) 321,000 สอบราคา 1 หจก.ชุติมณฑน์ก่อสร้าง 320,000 บาท หจก.ชุติมณฑน์ก่อสร้าง "
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โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ตําบลบ้านเหล่า 2 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 321,000 บาท 320,000 บาท
อําเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนในสังกัด 3 หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ 325,000 บาท
อบจ.ขอนแก่น

109 ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) 321,000 สอบราคา 1 หจก.ชุติมณฑน์ก่อสร้าง 320,000 บาท หจก.ชุติมณฑน์ก่อสร้าง "

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม โรงเรียนในสังกัดองค์การ 2 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 321,000 บาท 320,000 บาท
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 327,000 บาท

110 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 500,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 498,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

เทศบาลตําบลสาวะถี-บ้านม่วง หมู่ที่ 14 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 500,000 บาท 498,000 บาท
เทศบาลตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 506,000 บาท

111 เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน จํานวน 800,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 800,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

2 สายทาง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 805,000 บาท 798,000 บาท
3 หจก.ทวีสิน (1985) 798,000 บาท

112 ก่อสร้างห้องนํา โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 200,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 199,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาตําสุด/ต่อรองราคา
อําเภอนําพอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 2 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 200,000 บาท 199,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 204,000 บาท ตามประกาศ

113 ซือรองเท้าและถุงเท้านักเรียน(นักเรียนใหม่) โรงเรียน 1,999,999 สอบราคา 1 บ.ซีทีเอ็มรุ่งเรือง จก. 1,999,579 บาท บ.ซีทีเอ็มรุ่งเรือง จก. "
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 หจก.สุชาคอนสตรัคชัน 2,001,339 บาท 1,999,000 บาท

3 หจก.เมืองเก่ารุ่งเรืองซัพพลาย 2,008,767 บาท (ต่อรองราคาลง 579 บาท)
114 โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสอนขับรถ 181,700 วิธีพิเศษ 1 บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จํากัด 181,700 บาท บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จํากัด "

จักรยานยนต์ 181,700 บาท
115 ก่อสร้างห้องนําชาย-หญิง โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 750,000 สอบราคา 1 หจก.ภ.ภัทรดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชัน 748,000 บาท หจก.ภ.ภัทรดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชัน "

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 750,000 บาท 748,000 บาท
3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 756,000 บาท



หนา้ที ่19

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

116 ซือเครืองเล่นสนามพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 4 ชุด 2,000,000 สอบราคา 1 บ.ปุญญวัลย์ จก. 1,985,000 บาท บ.ปุญญวัลย์ จก. "
2 บ.เวล โพรวายด์ จก. 1,988,000 บาท 1,982,000 บาท
3 บ.ดรากอนแอนด์สวอน จก. 1,989,000 บาท (ต่อรองราคาลง 3,000 บาท)

117 ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ทีนัง (รหัส สน.ศท.ส.10) 321,000 สอบราคา 1 หจก.ชุติมณฑน์ก่อสร้าง 320,000 บาท หจก.ชุติมณฑน์ก่อสร้าง "
จํานวน 1 หลัง โรงเรียนนางิววิทยาสรรค์ 2 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 210,000 บาท 320,000 บาท
 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 325,000 บาท

118 ทําปุ้งกีรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 2 อัน 115,000 สอบราคา 1 บ.วุฒิกุล (1994) จก. 115,000 บาท หจก.นันทกิจกลการ "
2 หจก.นันทกิจกลการ 113,500 บาท 113,500 บาท

119 ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 2045 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,996,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หนองแก-นาชุมแสง ช่วงบ้านหัวฝาย หมู่ที 5 ตําบล 2 หจก.ดิลกก่อสร้าง 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
นาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,010,000 บาท

120 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์(ติดอาคารเก็บพัสดุ 158,000 สอบราคา 1 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 158,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ "
ของ ปภ.จังหวัด) เป็นห้องเก็บพัสดุของสํานักปลัด 2 หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ 157,000 บาท 157,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 162,000 บาท

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
        (นางพิมพ์ปวีณ์  สืบสาย)


