
หนา้ที ่1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุป
1 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 เทศบาล 1,509,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,506,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

ตําบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สายบ้านโนนเรือง - 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,527,000 บาท 1,506,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,518,000 บาท ตามประกาศ

2 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 เทศบาล 1,606,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,603,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
ตําบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สาย บ้านโนนม่วง - 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,615,000 บาท 1,603,000 บาท
บ้านหนองปอ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,620,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,606,000 บาท
3 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านตอกแป้น หมู่ที่ 9 เทศบาล 1,673,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,670,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

ตําบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง (สาย บ้านทุ่ม - 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,680,000 บาท 1,670,000 บาท
บ้านสําราญ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,673,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,687,000 บาท
4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 1,873,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,870,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

เทศบาลตําบลโนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดิน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,882,000 บาท 1,870,000 บาท
หมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,890,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,873,000 บาท
5 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 เทศบาล 1,903,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,900,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง - ตําบลม่วงหวาน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,903,000 บาท 1,900,000 บาท
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,920,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,910,000 บาท
6 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 1,963,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,959,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

 เทศบาลตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง - ตําบลม่วงหวาน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,980,000 บาท 1,959,000 บาท
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,963,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,972,000 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1



หนา้ที ่2
ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุปวิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

7 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3,9 1,903,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,900,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ตําบลแดงใหญ่ - บ้านหนองปอ หมู่ที่ 19 เทศบาล 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,918,000 บาท 1,900,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,910,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,903,000 บาท
8 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 2,19 635,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 633,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

เทศบาลตําบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง(สายบ้าน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 640,000 บาท 633,000 บาท
โนนเรือง - บ้านค้อ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 635,000 บาท

9 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 1,405,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,402,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
เทศบาลตําบลสาวะถี - บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3,9 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,414,000 บาท 1,402,000 บาท
ตําบลแดงใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,423,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,405,000 บาท
10 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกถนนลาดยาง (บ้านวังตอ - 1,974,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,970,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

อําเภอน้ําพอง) - บ้านหินลาด หมู่ที่ 11,17 เทศบาล 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,985,000 บาท 1,970,000 บาท
ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,974,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,993,000 บาท
11 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 1,050,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,048,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

เทศบาลตําบลบ้านค้อ - ตําบลแดงใหญ่ อําเภอเมือง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,058,000 บาท 1,048,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,065,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,050,000 บาท
12 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคํากกค้อ หมู่ที่ 13 เทศบาล 1,101,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,099,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,110,000 บาท 1,099,000 บาท
หมู่ที่ 3 ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,101,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,115,000 บาท
13 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านวังตอ หมู่ที่ 14 เทศบาล 470,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 469,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

ตําบลบ้านค้อ - บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 เทศบาล 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 475,000 บาท 469,000 บาท
ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคา โดยสรุปวิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

14 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหินลาด หมู่ที่ 11 เทศบาล 932,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 930,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง - บ้านสระกุด หมู่ที่ 2 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 938,000 บาท 930,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 932,000 บาท ตามประกาศ

15 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,008,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
บ้านโนน อําเภอซําสูง - บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท
ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,015,000 บาท

16 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคูคํา หมู่ที่ 2 ตําบลคูคํา 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,022,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
อําเภอซําสูง เลียบคลองชลประทานฝั่งขวา - ถนน 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท
สายบ้านกระนวน - บ้านหนองบัวน้อย ตําบลหนองตูม 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,000,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 2,010,000 บาท

17 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
คําแมด อําเภอซําสูง - พื้นที่การเกษตรอําเภอกระนวน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,999,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,996,000 บาท

4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,020,000 บาท
18 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,014,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

บ้านคูคํา หมู่ที่ 2 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - บ้าน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท
โคกแปะ หมู่ที่ 12 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 2,000,000 บาท

19 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,996,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
บ้านคูคํา หมู่ที่ 2 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - บ้าน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,999,000 บาท 1,996,000 บาท
หนองไหล หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,005,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,015,000 บาท

20 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 เทศบาล 1,482,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,479,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
ตําบลบ้านค้อ - เทศบาลตําบลสําราญ อําเภอเมือง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,482,000 บาท 1,479,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,490,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,498,000 บาท
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21 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 1,784,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,781,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
เทศบาลตําบลบ้านค้อ - เทศบาลตําบลโนนท่อน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,784,000 บาท 1,781,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,795,000 บาท ตามประกาศ

22 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านซําจาน หมู่ที่ 8 เทศบาล 1,725,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,722,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
ตําบลบ้านค้อ - เทศบาลตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,736,000 บาท 1,722,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,725,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,740,000 บาท
23 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 เทศบาลตําบล 1,923,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,920,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

บ้านค้อ อําเภอเมือง - ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,923,000 บาท 1,920,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,930,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,940,000 บาท
24 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 2 1,670,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,667,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

เทศบาลตําบลบ้านค้อ - เทศบาลตําบลสาวะถี 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,677,000 บาท 1,667,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,670,000 บาท

25 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านวังตอ หมู่ที่ 14 เทศบาล 1,416,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,437,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
ตําบลบ้านค้อ - เทศบาลตําบลสาวะถี อําเภอเมือง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,413,000 บาท 1,413,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,425,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,416,000 บาท
26 ขุดลอกลําห้วยม่วง บ้านตอกแป้น หมู่ที่ 9 เทศบาล 1,994,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,018,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

ตําบลบ้านค้อ - เทศบาลตําบลสําราญ อําเภอเมือง 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,990,000 บาท 1,990,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,994,000 บาท

4 หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชั่น 2,000,000 บาท
27 ขุดลอกลําห้วยทราย บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตําบล 1,397,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,379,000 บาท หจก.เดอะวิสด้อม 2555 "

ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระยืน 2 หจก.เดอะวิสด้อม 2555 1,376,000 บาท 1,376,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,390,000 บาท
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28 ขุดลอกลําห้วยพระเนาว์ บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 1,912,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,925,000 บาท หจก.เดอะวิสด้อม 2555 เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลขามป้อม 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,912,000 บาท 1,908,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เดอะวิสด้อม 2555 1,908,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,940,000 บาท
29 ขุดลอกลําห้วยพระเนาว์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตําบล 1,912,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,930,000 บาท หจก.เดอะวิสด้อม 2555 "

ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,912,000 บาท 1,908,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เดอะวิสด้อม 2555 1,908,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,938,000 บาท
30 ขุดลอกลําห้วยทราย บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา 1,244,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,244,000 บาท หจก.เดอะวิสด้อม 2555 "

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 2 หจก.เดอะวิสด้อม 2555 1,242,000 บาท 1,242,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,255,000 บาท

31 ขุดลอกลําห้วยแจ้ง บ้านวังเพิ่ม หมู่ที่ 1 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,012,000 บาท หจก.โนนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
วังเพิ่ม - ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โนนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท

3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท
4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,030,000 บาท

32 ขุดลอกลําห้วยโสกหาด บ้านโสกหาด หมู่ที่ 13 ตําบล 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,025,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
วังเพิ่ม - ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,993,000 บาท 1,993,000 บาท

3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,997,000 บาท
4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,010,000 บาท

33 ขุดลอกลําห้วยรุ่งไผ่ บ้านโนนหว่านไฟ หมู่ที่ 6 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,028,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
วังเพิ่ม - ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท

3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท
4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,010,000 บาท

34 ขุดลอกลําห้วยโกทา บ้านปากห้วยฝาง หมู่ที 3 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชัน 1,994,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชัน "
วังเพิม - ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท

3 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 2,008,000 บาท
4 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,026,000 บาท
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35 ขุดลอกลําห้วยโกทา บ้านโนนหว่านไฟ หมู่ที่ 6 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 1,998,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
วังเพิ่ม - ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,012,000 บาท ตามประกาศ
4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,025,000 บาท

36 ขุดลอกลําห้วยหลัว บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 11 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
ตําบลสีชมพู - ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู 2 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 1,997,000 บาท 1,994,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 2,010,000 บาท

37 ขุดลอกลําห้วยสายหนัง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,998,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
ตําบลสีชมพู - ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,009,000 บาท

4 หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชั่น 2,028,000 บาท
38 ขุดลอกลําห้วยสายหนัง บ้านห้วยสายหนัง หมู่ที่ 6 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,024,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "

ตําบลสีชมพู - ตําบลบริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท

4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,010,000 บาท
39 ขุดลอกลําห้วยทรายขาว บ้านวังมน หมู่ที่ 5 ตําบล 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,008,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "

สีชมพู - ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท
3 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,993,000 บาท
4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,020,000 บาท

40 ขุดลอกลําห้วยทรายขาว บ้านกุดบัว หมู่ที่ 7 ตําบล 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,010,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
ศรีสุข - ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,993,000 บาท 1,993,000 บาท

3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,997,000 บาท
4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,026,000 บาท

41 ขุดลอกลําห้วยทรายขาว บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,997,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
ตําบลศรีสุข - ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู 2 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,008,000 บาท 1,993,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,993,000 บาท
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42 ขุดลอกลําห้วยทราย บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,024,000 บาท หจก.โบนั่นซ่าคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หนองแดง - ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู 2 หจก.โบนั่นซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,011,000 บาท
43 ขุดลอกลําห้วยจาน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,030,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "

นาจาน-ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 2,012,000 บาท 1,994,000 บาท
3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท
4 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท

44 ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,027,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
หนองแดง-ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,007,000 บาท 1,994,000 บาท

3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท
4 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท

45 ขุดลอกลําห้วยลอมไผ่ บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,010,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
ศรีสุข - ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,026,000 บาท 1,994,000 บาท

3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท
4 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท

46 ขุดลอกลําห้วยแซง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตําบลโคกสี - 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,998,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
ตําบลบึงเนียม อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท 1,994,000 บาท

3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 2,024,000 บาท
 4 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 2,010,000 บาท

47 ขุดลอกลําห้วยสายบาตร บ้านโคกแปะ หมู่ที 12 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,008,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชัน "
โคกสี - ตําบลบึงเนียม อําเภอเมืองขอนแก่น 2 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 2,026,000 บาท 1,994,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชัน 1,994,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,998,000 บาท
48 ขุดลอกลําห้วยนําฝาย บ้านหนองหอย หมู่ที 7 1,460,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชัน 1,457,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชัน "

ตําบลบ้านโคก -  หนองอีแล อําเภอหนองนาคํา 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,460,000 บาท 1,457,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,468,000 บาท

4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,482,000 บาท
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49 ขุดลอกกุดไห บ้านหนองนาคํา หมู่ที่ 1,2 - ลําน้ําพอง 889,000 สอบราคา 1 หจก.โบนั่นซ่าคอนสตรัคชั่น 887,000 บาท หจก.โบนั่นซ่าคอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 889,000 บาท 887,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 895,000 บาท ตามประกาศ
50 ขุดลอกกุดกอย บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านโคก- 1,003,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,000,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "

สร้างแปน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตําบล 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,003,000 บาท 1,000,000 บาท
บ้านโคก - ลําน้ําพอง ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 3 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 1,010,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 

51 ขุดลอกรอบบึงอีแก้ว บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1,2 ตําบล 1,870,000 สอบราคา 1 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,867,000 บาท หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น "
กุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 1,870,000 บาท 1,867,000 บาท

3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,882,000 บาท
4 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,895,000 บาท

52 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,000,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
 ตําบลโนนทอง - บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตําบล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท 1,991,000 บาท
โนนสะอาด อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,991,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,995,000 บาท
53 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง 1,959,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,959,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "

แผ่นดินหมายเลข 2233 - บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท 1,955,000 บาท
ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,975,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,955,000 บาท
54 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนข่า หมู่ที 4 1,995,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "

ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - 2 หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชัน 2,005,000 บาท 1,991,000 บาท
ถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท 2233 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,995,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,991,000 บาท
55 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านวังหว้า หมู่ที 8,11 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

บ้านแฮด - บ้านโนนทัน หมู่ที 8 ตําบลโนนสมบูรณ์ 2 หจก.พงษ์ศักดิการโยธา 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 2,015,000 บาท

4 หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชัน 2,025,000 บาท
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56 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,999,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
บ้านแฮด - เทศบาลตําบลวังสวรรค์ อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,023,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท
57 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 2,012,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

หนองแซง อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - อําเภอ 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท
58 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,010,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

หนองแซง อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - บ้าน 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,018,000 บาท 1,996,000 บาท
วังกุง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท
59 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 - บ้าน 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,000,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

สว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแซง - ถนนมิตรภาพ 2 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,009,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท

60 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านวังหว้า หมู่ที่ 8,11 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

บ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแซง 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,999,000 บาท 1,996,000 บาท

อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,000,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท

61 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5,16 - 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,000,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ตําบลโคกสําราญ 2 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท

อําเภอบ้านแฮด - อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,023,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท
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62 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 2,000,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หนองแซง อําเภอบ้านแฮด - อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท
63 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเต่า (ข้างวัด) หมู่ที่ 3 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,018,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

ตําบลหนองแซง - ถนนสายบ้านหนองแซงถึงบ้าน 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 2,000,000 บาท 1,996,000
ห้วยม่วง อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,008,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท
64 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 2,014,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

หนองแซง อําเภอบ้านแฮด - ตําบลภูเหล็ก อําเภอ 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท

65 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 1,999,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "
โนนสมบูรณ์ - ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ถึงบ้านวังกุง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,018,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 2,010,000 บาท

3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท
66 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแฮด (บ่อขยะ) หมู่ที่ 2 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,000,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

ตําบลบ้านแฮด - เทศบาลตําบลวังสวรรค์ อําเภอ 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 2,016,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท
67 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขามเปีย (ถนนมิตรภาพ) 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิการโยธา (2001) 2,010,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

หมู่ที 5 ตําบลบ้านแฮด - เทศบาลตําบลวังสวรรค์ 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 2,016,000 บาท
68 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านวังหว้า (ข้างฝาย) หมู่ที8,11 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 2,010,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

ตําบลบ้านแฮด - ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,023,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท
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69 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสมบูรณ์ (ทางรถไฟ) 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,020,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์ - เทศบาลตําบลวังสวรรค์ 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,999,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,008,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,996,000 บาท
70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 1,210,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,208,000 บาท หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง "

ตําบลโนนสะอาด - เทศบาลตําบลโนนหัน 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,230,000 บาท 1,208,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,210,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,218,000 บาท
71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,517,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "

ตําบลโนนสะอาด - ทางหลวงหมายเลข 12 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,510,000 บาท 1,497,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,497,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,500,000 บาท
72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,497,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "

ตําบลโนนสะอาด - ทางหลวงหมายเลข 12 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,500,000 บาท 1,497,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,508,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,515,000 บาท
73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,497,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "

ตําบลนาหนองทุ่ม - ทางหลวงหมายเลข 201 2 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,500,000 บาท 1,497,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,509,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,516,000 บาท
74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขียด 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,508,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "

หมู่ที 1 ตําบลหนองเขียด - ทางหลวงหมายเลข 201 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,520,000 บาท 1,497,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,500,000 บาท

4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,497,000 บาท
75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องแซง หมู่ที 3 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,512,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "

ตําบลโนนหัน - ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอชุมแพ 2 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 1,500,000 บาท 1,497,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,497,000 บาท
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76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซําภูทองใต้ 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,512,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หมู่ที่ 2 ตําบลภูผาม่าน - บ้านซําภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,500,000 บาท 1,497,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,497,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,517,000 บาท
77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูกระแต หมู่ที่ 9 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,497,000 บาท หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง "

ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน - ตําบลนาหนองทุ่ม 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,508,000 บาท 1,497,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,500,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,520,000 บาท
78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,497,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "

ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน - ตําบลนาหนองทุ่ม 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,510,000 บาท 1,497,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,515,000 บาท

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,500,000 บาท
79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 1,200,000 สอบราคา 1 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,215,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "

ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,200,000 บาท 1,198,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,198,000 บาท

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,010,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "
หมู่ที่ 7 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตําบลชุมแพ - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,016,000 บาท 1,993,000 บาท
เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,997,000 บาท

4 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,993,000 บาท
81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยสอ 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,505,000 บาท หจก.เมย์ต่อเมย 2551 "

หมู่ที่ 2 - บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตําบลไชยสอ - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,518,000 บาท 1,497,000 บาท
ตําบลโนนอุดม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 1,497,000 บาท

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,500,000 บาท
82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 1,497,000 บาท หจก.เมย์ต่อเมย 2551 "

หมู่ที่ 5 - บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตําบลไชยสอ - 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,500,000 บาท 1,497,000 บาท
เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,510,000 บาท
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83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่เหนือ 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,500,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หมู่ที่ 8 - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบลวังหินลาด - 2 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,497,000 บาท 1,497,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,510,000 บาท ตามประกาศ

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 1,100,000 สอบราคา 1 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,098,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "
ตําบลนาเพียง - ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอชุมแพ 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,105,000 บาท 1,098,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,100,000 บาท

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 1,500,000 สอบราคา 1 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,497,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "
 ตําบลขัวเรียง - ตําบลหนองเสาเล้า อําเภอชุมแพ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,507,000 บาท 1,497,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 1,515,000 บาท

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,500,000 บาท
86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 2, 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,005,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "

บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแดง - ตําบลภูห่าน 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,993,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,017,000 บาท
87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,997,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "

ตําบลนาจาน - ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,010,000 บาท 1,993,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,993,000 บาท

4 หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 2,006,000 บาท
88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,010,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "

หมู่ที 2 ตําบลภูห่าน - บ้านโนนงาม หมู่ที 3 ตําบล 2 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,993,000 บาท 1,993,000 บาท
ภูห่าน อําเภอสีชมพู - อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,016,000 บาท

89 ก่อสร้างระบบกระจายนําแบบท่อ บ้านหนองไผ่ หมู่ที 3 652,000 สอบราคา 1 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 657,000 บาท หจก.โชคสยามก่อสร้าง "
ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ - อําเภอสีชมพู 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 652,000 บาท 650,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 650,000 บาท

90 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองทุ่ม 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,994,000 บาท หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง "
หมู่ที 2 - บ้านนาคําน้อย หมู่ที 3 ตําบลวังหินลาด - 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท
ตําบลหนองเขียด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,007,000 บาท
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91 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองเสาเล้า 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,994,000 บาท หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หมู่ที่1  -บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตําบลหนองเสาเล้า - 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เทศบาลตําบลหนองเสาเล้า อําเภอชุมแพ 3 หจก.ดิลก่อสร้าง (1984) 2,008,000 บาท ตามประกาศ
 จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,020,000 บาท

92 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านอาจสามารถ 854,000 สอบราคา 1 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 852,000 บาท หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง "
หมู่ที่ 8,9 ตําบลนาเพียง - ทางหลวงหมายเลข 12 2 หจก.เมย์ต่อเมย 2551 860,000 บาท 852,000 บาท
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 854,000 บาท

93 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 1,296,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,308,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "
ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลป่ามะนาว 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,315,000 บาท 1,294,000 บาท
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,296,000 บาท

4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,294,000 บาท
94 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตําบล 810,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 818,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

พระยืน - ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 808,000 บาท 808,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 810,000 บาท

95 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตําบล 1,080,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,080,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "
พระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลป่ามะนาว อําเภอ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,092,000 บาท 1,078,000 บาท
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,078,000 บาท

96 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตําบล 1,242,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,258,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "
พระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลป่ามะนาว อําเภอ 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,250,000 บาท 1,240,000 บาท
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 12,420,000 บาท

4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,240,000 บาท
97 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที 16 ตําบล 1,080,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,080,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

พระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลป่ามะนาว อําเภอ 2 หจก.โชคศักดิสิทธิก่อสร้าง 1,086,000 บาท 1,078,000 บาท
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,078,000 บาท

98 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเล็บเงือก หมู่ที 4 - 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 2,000,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "
หนองดินเหนียว ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,016,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท
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99 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. 1,996,000 บาท บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
โนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,008,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท
100 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

โคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,012,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,020,000 บาท
101 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเล็บเงือก หมู่ที่ 4 - 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

หนองกุดกว้าง ตําบลโคกสําราญ - เทศบาลตําบล 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,999,000 บาท 1,996,000 บาท
บ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,010,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,016,000 บาท
102 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. 1,996,000 บาท บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. "

โนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด - บ้านหนองแวง 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,008,000 บาท 1,996,000 บาท

หมู่ที่ 12,17,21 ตําบลท่าพระ อําเภอเมือง 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,016,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,000,000 บาท

103 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 -  2,000,000 สอบราคา 1 บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. 1,996,000 บาท บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. "

บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสําราญ อําเภอ 2 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท

บ้านแฮด - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท

4 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 2,020,000 บาท

104 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 - 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,005,000 บาท บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. "

หนองเลิงน้ําจ้อ ตําบลโคกสําราญ - เทศบาลตําบล 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท

บ้านแฮด อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. 1,996,000 บาท

4 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,999,000 บาท
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105 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. 1,996,000 บาท บ.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หนองแซง อําเภอบ้านแฮด - อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,012,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,023,000 บาท
106 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 2,011,000 บาท หจก.โชคประภาพร "

หนองแซง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอ 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,024,000 บาท 1,996,000 บาท
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคประภาพร 1,996,000 บาท

4 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,000,000 บาท
107 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 - 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โชคประภาพร 1,996,000 บาท หจก.โชคประภาพร "

บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6ตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด - 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,006,000 บาท

4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,012,000 บาท
108 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ - 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โชคประภาพร 1,996,000 บาท หจก.โชคประภาพร "

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,008,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 2,014,000 บาท

109 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ - 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โชคประภาพร 1,996,000 บาท หจก.โชคประภาพร "

ถนนสายบ้านโคกสําราญถึงบ้านหนองหัวช้าง 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท

อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,008,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,018,000 บาท

110 ก่อสร้างพนังกั้นลําน้ําชี หนองหมื่น - บ้านโนนสมบูรณ์ 1,492,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,492,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

หมู่ที่ 10 ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,515,000 บาท 1,490,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,490,000 บาท
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111 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 - บ้าน 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โชคประภาพร 1,996,000 บาท หจก.โชคประภาพร เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ทางพาดปอแดง หมู่ที่ 12 ตําบลโคกสําราญ อําเภอ 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,999,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บ้านแฮด - อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,013,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,024,000 บาท
112 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด - 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,996,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

บ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,010,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,017,000 บาท
113 ก่อสร้างถนนลูกรังสายคํานายม บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 1,780,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,777,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

ตําบลกระนวน - พื้นที่การเกษตรบ้านแห้ว หมู่ที่ 8,9 2 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,780,000 บาท 1,777,000 บาท
ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,790,000 บาท

114 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง - บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตําบล 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท
บ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,018,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,999,000 บาท
115 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,986,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง - พื้นที่การเกษตรบ้านหม้อ 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,012,000 บาท 1,986,000 บาท
หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,990,000 บาท

4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,999,000 บาท
116 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบล 1,940,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,937,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

บ้านโนน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,952,000 บาท 1,937,000 บาท
(ตอนกระนวน - ซําสูง) บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,945,000 บาท
ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,940,000 บาท

117 ขุดลอกลําห้วยเตย บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยเตย 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 886,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 888,000 บาท 886,000 บาท

3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 895,000 บาท
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118 ขุดลอกลําห้วยตานา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตําบล 888,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,977,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 1,980,000 บาท 1,977,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,992,000 บาท ตามประกาศ
119 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 1,984,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,984,000 บาท หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น "

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - เขต ตําบลแวงใหญ่ 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,000,000 บาท 1,980,000 บาท
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,995,000 บาท

4 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,980,000 บาท
120 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนคํามี หมู่ที่ 9 1,984,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,994,000 บาท หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น "

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - เขต ตําบลแวงใหญ่ 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,984,000 บาท 1,980,000 บาท
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท

4 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,980,000 บาท
121 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 1,984,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,990,000 บาท หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น "

ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - เขต ตําบลแวงใหญ่ 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท 1,980,000 บาท
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,984,000 บาท

4 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,980,000 บาท
122 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 1,919,000 สอบราคา 1 หจก.วีระพงษ์ค้าไม้ 1,916,000 บาท หจก.วีระพงษ์ค้าไม้ "

ตําบลวังแสง - เขตตําบลห้วยแก อําเภอชนบท 2 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,919,000 บาท 1,916,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 1,930,000 บาท

4 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,936,000 บาท
123 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 1,074,000 สอบราคา 1 หจก.วีระพงษ์ค้าไม้ 1,072,000 บาท หจก.วีระพงษ์ค้าไม้ "

ตําบลวังแสง - เขตตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,074,000 บาท 1,072,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,080,000 บาท

124 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 - 959,000 สอบราคา 1 หจก.วีระพงษ์ค้าไม้ 957,000 บาท หจก.วีระพงษ์ค้าไม้ "
บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตําบลวังแสง  อําเภอชนบท - 2 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 959,000 บาท 957,000 บาท
เขต อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 968,000 บาท
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125 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 1,984,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,984,000 บาท หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ตําบลห้วยแก - เขตตําบลวังแสง  อําเภอชนบท  2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,990,000 บาท 1,980,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,995,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,980,000 บาท
126 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 1,914,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,930,000 บาท หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น "

ตําบลวังแสง - บ้านหนองเต่า  ตําบลโนนพะยอม 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,922,000 บาท 1,910,000 บาท
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,910,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,914,000 บาท
127 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6  1,978,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,978,000 บาท หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น "

ตําบลโนนพะยอม - เขตตําบลวังแสง อําเภอชนบท 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,998,000 บาท 1,974,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,974,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,990,000 บาท
128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 1,978,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,978,000 บาท หจก.วีระพงษ์ค้าไม้ "

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท - เขต  อําเภอโนนศิลา 2 หจก.วีระพงษ์ค้าไม้ 1,974,000 บาท 1,974,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,989,000 บาท

129 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 969,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 969,000 บาท หจก.ศรีคุณเมืองรุ่งเรืองทรัพย์การโยธา "
 ตําบลชนบท - บ้านห้วยค้อ ตําบลโนนพะยอม 2 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 978,000 บาท 967,000 บาท
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ศรีคุณเมืองรุ่งเรืองทรัพย์การโยธา 967,000 บาท

130 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4  1,901,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,897,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
ตําบลกุดเพียขอม  อําเภอชนบท - เขต 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,901,000 บาท 1,897,000 บาท
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,916,000 บาท

4 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,910,000 บาท
131 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 1,901,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,897,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

ตําบลกุดเพียขอม  อําเภอชนบท - เขต ตําบลเมืองเพีย 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,920,000 บาท 1,897,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,912,000 บาท

4 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,901,000 บาท
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132 ขุดลอกแก่งละว้า บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1,2 ตําบล 1,926,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,922,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,933,000 บาท 1,922,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,945,000 บาท ตามประกาศ
133 ขุดลอกหนองกองแก้ว บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9,10 1,926,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,922,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,926,000 บาท 1,922,000 บาท
3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,935,000 บาท
4 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,948,000 บาท

134 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําหนองกองแก้ว ช่วงบ้านคุ้มใต้ 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,990,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 2 ตําบลศรีบุญเรือง - เขต ตําบลชนบท 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,010,000 บาท 1,990,000 บาท
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 2,000,000 บาท

135 ปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ําลําห้วยท่อน บ้านเมืองเพีย 1,996,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,992,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
หมู่ที่ 1,2 ตําบลเมืองเพีย - เขต ตําบลหัวหนอง 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,996,000 บาท 1,992,000 บาท
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท

136 ขุดลอกสระน้ํา บ้านคุ้มกกโก หมู่ที่ 10 ตําบลชนบท 1,878,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,875,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,878,000 บาท 1,875,000 บาท

3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,890,000 บาท
4 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,898,000 บาท

137 ขุดลอกสระบัวทอง บ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 ตําบล 1,898,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,895,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
กุดเพียขอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,898,000 บาท 1,895,000 บาท

3 หจก.โชคสยามก่อสร้าง 1,910,000 บาท
4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,918,000 บาท

138 ขุดลอกหนองน้ํา บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตําบลชนบท 1,474,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,471,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,480,000 บาท 1,471,000 บาท

3 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,474,000 บาท
139 ขุดลอกหนองนกเอี้ยง บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตําบล 861,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 859,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

ชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 868,000 บาท 859,000 บาท
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140 ขุดลอกหนองหลุบจาน บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตําบล 1,988,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,984,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โบนันซ่าคอนสตรัคชั่น 1,988,000 บาท 1,984,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,996,000 บาท ตามประกาศ
4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,994,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลชนบท 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท
142 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลชนบท อําเภอชนบท 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,012,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2000) 2,020,000 บาท

4 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,999,000 บาท
143 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ 3 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

ภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - ตําบลนาโพธิ์ 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 2,008,000 บาท 1,995,000 บาท
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท

4 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 2,016,000 บาท
144 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,999,000 บาท หจก.นัคราชอีควิปเมนท์ "

ภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - ตําบล 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,018,000 บาท 1,995,000 บาท
ดงกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม(ช่วงที่ 2) 3 หจก.นัคราชอีควิปเมนท์ 1,995,000 บาท

145 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านภูเงิน หมู่ที่ 7 ตําบลภูเหล็ก 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,999,000 บาท หจก.นัคราชอีควิปเมนท์ "
อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด 2 หจก.นัคราชอีควิปเมนท์ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 3 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 2,018,000 บาท

4 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 2,010,000 บาท
146 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ - ตําบลโนนแดง อําเภอ 2 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,999,000 บาท 1,995,000 บาท
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท
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147 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 9 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,999,000 บาท หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ในเมือง - ตําบลภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 2,008,000 บาท 1,995,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3 หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท ตามประกาศ
4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 2,020,000 บาท

148 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,999,000 บาท หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชั่น "
ในเมือง - ตําบลภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 2,016,000 บาท 1,995,000 บาท

3 หจก.เจษอนันต์คอนสตรัคชั่น 1,995,000 บาท
4 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 2,010,000 บาท

149 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแวงโอง หมู่ที่ 2 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,995,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
ตําบลในเมือง - เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,020,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,999,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท
150 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตําบลในเมือง - 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,994,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

ตําบลภูเหล็ก อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,015,000 บาท 1,994,000 บาท
3 หจก.ไทยพัฒนาขอนแก่น 1,998,000 บาท
4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,006,000 บาท

151 ขุดอ่างเก็บน้ําหนองนาวัว บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 1,982,000 สอบราคา 1 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,978,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
ตําบลหัวหนอง, เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,990,000 บาท 1,978,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,982,000 บาท
152 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตําบล 729,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 736,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

พระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลป่ามะนาว อําเภอ 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 729,000 บาท 727,000 บาท
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 727,000 บาท

153 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 11 ตําบล 540,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 546,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "
พระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลท่าศาลา อําเภอ 2 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 539,000 บาท 539,000 บาท
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 540,000 บาท
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154 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตําบล 540,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 540,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
พระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 545,000 บาท 539,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 539,000 บาท ตามประกาศ

155 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 ตําบล 945,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 945,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "
พระยืน อําเภอพระยืน - บ้านดอนเงิน ตําบลบ้านหว้า 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 950,000 บาท 943,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 943,000 บาท

156 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตําบล 756,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 760,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "
พระยืน - บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตําบลขามป้อม อําเภอ 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 756,000 บาท 754,000 บาท
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 754,000 บาท

157 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตําบล 675,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 680,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "
พระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลท่าศาลา อําเภอ 2 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 674,000 บาท 674,000 บาท
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 675,000

158 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตําบล 702,000 สอบราคา 1 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 700,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "
พระยืน อําเภอพระยืน - ทางแยกบ้านโนนบ่อ - บ้าน 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 702,000 บาท 700,000 บาท
ดอนเงิน ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 710,000 บาท

159 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 12 ตําบล 702,000 สอบราคา 1 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 700,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "
พระยืน อําเภอพระยืน - บ้านหนองคู - ตําบล 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 702,000 บาท 700,000 บาท

ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 706,000 บาท

160 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตําบล 783,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 790,000 บาท หจก.แสงไพรก่อสร้าง "

พระยืน อําเภอพระยืน - บ้านหนองคู - ตําบล 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 783,000 บาท 781,000 บาท

ป่ามะนาว อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แสงไพรก่อสร้าง 781,000 บาท

161 ก่อสร้างถนนลาดยาง(เคพซีล) สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 23 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,010,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "

เทศบาลตําบลสาวะถี-ถนนลาดยาง(สายบ้านแก่นเท่า- 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท

บ้านป่าหวายนั่ง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,994,000 บาท
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162 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์บริเวณด้านหน้า 352,000 สอบราคา 1 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 352,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
อาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ 351,000 บาท 351,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 355,000 บาท ตามประกาศ

163 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านภูกระแต หมู่ที่ 9 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,009,000 บาท บ.พ่อขุนศรีร่มเย็นเป็นสุข จก. "
ภูผาม่าน-ทางหลวงหมายเลข 2561 อําเภอภูผาม่าน 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,015,000 บาท 2,000,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 บ.พ่อขุนศรีร่มเย็นเป็นสุข จก. 2,000,000 บาท

164 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,012,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
บ้านโนน - พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท
ตําบลห้วยเตย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,000,000 บาท
165 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,999,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. "

บ้านขาม อําเภอน้ําพอง - พื้นที่การเกษตร บ้านดงซํา 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท
หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,018,000 บาท

4 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,996,000 บาท
166 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านอนามัย หมู่ที่ 6 ตําบล 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,986,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน - พื้นที่การเกษตร 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,008,000 บาท 1,986,000 บาท
บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,990,000 บาท

167 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,000,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "
ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน - พื้นที่การเกษตร 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,986,000 บาท 1,986,000 บาท
บ้านอ้อคํา หมู่ที่ 4 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,990,000 บาท

168 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบล 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,012,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "
หนองกุงใหญ่ - พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,987,000 บาท 1,987,000 บาท
 หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,990,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท
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169 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 1,178,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,950,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ตําบลห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบล 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,963,000 บาท 1,946,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,956,000 บาท ตามประกาศ

4 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,946,000 บาท
170 ขุดลอกลําห้วยโสกครก บ้านอ้อคํา หมู่ที่ 4 ตําบล 1,900,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,912,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

กระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น  2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,897,000 บาท 1,897,000 บาท
3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,900,000 บาท
4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,928,000 บาท

171 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตําบล 1,940,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,948,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "
ห้วยโจด - บ้านหนองกุงแปน หมู่ที่ 9 ตําบล 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,960,000 บาท 1,937,000 บาท
หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,940,000 บาท

4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,937,000 บาท
172 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําโสกกกยางเดี่ยว บ้านอ้อคํา หมู่ที่ 4 1,860,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,860,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,857,000 บาท 1,857,000 บาท
3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,876,000 บาท

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,868,000 บาท

173 ขุดลอกหนองบ่อ บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตําบลกระนวน 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,007,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,000,000 บาท 998,000 บาท

3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 998,000 บาท

174 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตําบล 1,700,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,715,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

หนองกุงใหญ่ - ทางหลางแผ่นดินหมายเลข 2152 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,700,000 บาท 1,697,000 บาท

 (ตอนกระนวน - ซําสูง) บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 - พื้นที่ 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,708,000 บาท

การเกษตรบ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตําบลน้ําอ้อม 4 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,697,000 บาท

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
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175 อสร้างถนนลูกรังสายโคกโสกหอย บ้านหนองโอง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน - บ้าน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
โคกกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท ตามประกาศ
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท

175 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,006,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หนองกุงใหญ่ - พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสวรรค์ 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท
หมู่ที่ 5 ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท

176 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านผักหนามคํา หมู่ที่ 8 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หนองกุงใหญ่ - พื้นที่การเกษตร บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท
 ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท

4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,000,000 บาท
177 ขุดลอกหนองตานา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยเตย 1,917,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,913,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. "

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,917,000 บาท 1,913,000 บาท

3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,930,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,825,000 บาท

178 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านตอกเจี้ย หมู่ที่ 2 ตําบล 1,977,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,986,000 บาท หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น "

น้ําอ้อม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - พื้นที่ 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,977,000 บาท 1,973,000 บาท

การเกษตร บ้านนาไร่เดียว ตําบกุดปลาดุก อําเภอชื่นชม 3 หจก.เจริญทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น 1,973,000 บาท

จังหวัดมหาสารคาม 4 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,994,000 บาท

179 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองกุงแปน หมู่ที่ 9 ตําบล 1,800,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,800,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน - พื้นที่การเกษตร 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,808,000 บาท 1,796,000 บาท

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลคําแมค อําเภอซําสูง 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,976,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,820,000 บาท
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180 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,000,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน - พื้นที่การเกษตร 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

บ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4 ตําบลคําแมค อําเภอซําสูง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,016,000 บาท ตามประกาศ

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,012,000 บาท
181 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,990,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

2152 (ตอนกระนวน - ซําสูง) กม.9+500 บ้านอนามัย 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,986,000 บาท 1,986,000 บาท
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน - พื้นที่ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,008,000 บาท
การเกษตร บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยเตย 4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,998,000 บาท
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

182 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1,700,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,710,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
2152 (ตอนกระนวน - ซําสูง) กม.9  บ้านหนองแวงกุง 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,697,000 บาท 1,697,000 บาท
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน - พื้นที่ 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,700,000 บาท
การเกษตร บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยเตย อําเภอ 4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,716,000 บาท
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

183 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบล 1,920,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,935,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
หนองกุงใหญ่ อําเภอกระนวน - พื้นที่การเกษตรบ้าน 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,920,000 บาท 1,917,000 บาท
กระนวน หมู่ที่ 1 อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,927,000 บาท

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,917,000 บาท
184 ก่อสร้างระบบกระจายน้ําแบบท่อเพื่อการเกษตร 570,000 สอบราคา 1 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 576,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 568,000 บาท 568,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 570,000 บาท

185 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. "
ห้วยโจด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,017,000 บาท 1,996,000 บาท
(ตอนกระนวน-น้ําพอง) - พื้นที่การเกษตร บ้าน 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,010,000 บาท
ศรีประชาใหม่ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน 4 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 
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186 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านหนองกุงขี้ควง หมู่ที่ 5 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,016,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตําบลห้วยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท
187 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านป่ารัง หมู่ที่ 9 ตําบลห้วยโจด 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,980,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

อําเภอกระนวน - พื้นที่การเกษตร บ้านหนองกุงขี้ควง  2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท 1,976,000 บาท
หมู่ที่ 5 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,976,000 บาท

188 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตําบล 1,950,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,184,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุงใหญ่ 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,178,000 บาท 1,178,000 บาท
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,190,000 บาท

189 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. "
ห้วยโจด - บ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตําบลหนองโก 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,008,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,015,000 บาท

4 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,996,000 บาท
190 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านป่ารัง หมู่ที่ 9 - บ้าน 1,070,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,070,000 บาท บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. "

โสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยโจด - พื้นที่การเกษตร 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,075,000 บาท 1,068,000 บาท
บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอ 3 บ.น้ําพองวัสดุคอนกรีต จก. 1,068,000 บาท
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

191 ก่อสร้างถนนลูกรังสายคําดู่ บ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,012,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - ตําบลน้ําอ้อม อําเภอ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,018,000 บาท 1,996,000 บาท
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,000,000 บาท
192 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,000,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

คําแมด อําเภอซําสูง - เขตตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,008,000 บาท 1,996,000 บาท
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,016,000 บาท
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193 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองทุ่ม บ้านดอนเขียง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,000,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หมู่ที่ 4 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - บ้านนาไร่เดียว 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 2,018,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท
194 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังสถานีอนามัยตําบลคําแมด 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,007,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

บ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท
บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตําบลหนองกุงใหญ่ อําเภอ 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,020,000 บาท
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,000,000 บาท

195 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังที่ทําการองค์การบริหาร 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,018,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
ส่วนตําบลคําแมด บ้านคําแมด หมู่ที่ 1,2 ตําบลคําแมด 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอซําสูง - เขตตําบลชื่นชม  อําเภอชื่นชม 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,010,000 บาท
จังหวัดมหาสารคาม 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,000,000 บาท

196 ขุดลอกบึงห้วยแย้ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 6 ตําบลโนนหัน 1,532,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,529,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,532,000 บาท 1,529,000 บาท

3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,540,000 บาท
197 ขุดลอกบึงห้วยแย้ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 ตําบลหนองเขียด 1,968,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,964,000 บาท หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ "

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,968,000 บาท 1,964,000 บาท
3 หจก.หนองบัวทองก่อสร้าง 1,976,000 บาท

198 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตําบล 1995000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,012,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
บ้านโต้น - บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตําบลหนองแวง 2 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,006,000 บาท 1,991,000 บาท
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,991,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,995,000 บาท
199 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตําบล 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,020,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "

พระบุ - ท่าชีวังเวิน (พนังกั้นน้ําชี) ตําบลพระบุ 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,997,000 บาท 1,993,000 บาท
 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,993,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,010,000 บาท
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200 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 2,018,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
พระยืน - บ้านแก่นประดู่ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,996,000 บาท ตามประกาศ

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,009,000 บาท
201 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตําบล 1,999,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,999,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "

พระยืน - บ้านโนนบ่อ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,995,000 บาท 1,995,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,010,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,016,000 บาท
202 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบล 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,019,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "

บ้านโต้น - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแวง 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,009,000 บาท

4 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,994,000 บาท
203 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําหนองเลิง บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,010,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

โคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - พื้นที่การเกษตร 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
บ้านกู่ทอง ตําบลกู่ทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัด 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,017,000 บาท
มหาสารคาม 4 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท

204 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเนินฤาษี บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,998,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

ตําบลโคกสี - หนองเลิงใหญ่ - บ้านหนองบัวน้อย 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,990,000 บาท 1,987,000 บาท

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,987,000 บาท

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,010,000 บาท

205 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2 ตําบลโคกสี 1,980,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,980,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

 - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตําบลหนองตูม 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,998,000 บาท 1,977,000 บาท

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,977,000 บาท

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,989,000 บาท
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206 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านเลิง หมู่ที่ 8 - บ้านโคกสี 1,940,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,956,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

หมู่ที่ 13 ตําบลโคกสี - พื้นที่การเกษตรบ้าน 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,940,000 บาท 1,936,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หนองบัวน้อย หมู่ที่ 6,10 ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 1,947,000 บาท ตามประกาศ

จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,936,000 บาท
207 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเส้นทางตรง บ้านหนองบัวน้อย 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,012,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

หมู่ที่ 10 ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง - พื้นที่การเกษตร 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,000,000 บาท 1,996,000 บาท
บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,017,000 บาท

208 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแคน บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
ตําบลโคกสี -บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตําบลหนองตูม 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 2,008,000 บาท

4 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 2,000,000 บาท
209 ก่อสร้างถนนลูกรังสายคูต้นตาล บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,009,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

บ้านโคกสี หมู่ที่ 14 ตําบลโคกสี - บ้านหนองบัวน้อย 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท 1,996,000 บาท
หมู่ที่ 10 ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท

4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,018,000 บาท
210 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองขามป้อม แยกทางหลวง 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,008,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

แผ่นดินหมายเลข 2183 (บ้านโคกสี บ้าน 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 2,020,000 บาท 1,996,000 บาท
หนองบัวน้อย) - บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 - บ้านเลิง หมู่ที่ 8 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท
ตําบลโคกสี - บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 ตําบลบึงเนียม 4 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,999,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

211 ก่อสร้างพนังกั้นน้ํารอบหนองเลิงใหญ่ บ้านหนองบัวทอง 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 2,000,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,006,000 บาท 1,987,000 บาท
พื้นที่การเกษตร บ้านเสือเฒ่า ตําบลเสือเฒ่า อําเภอ 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,987,000 บาท
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 4 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,990,000 บาท
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212 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองไหลศาลเจ้าปู่ บ้าน 1,000,000 สอบราคา 1 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,008,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา

หนองไหล หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง - บ้าน 2 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 998,000 บาท 998,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 1,000,000 บาท ตามประกาศ
213 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6,10 1,100,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,106,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

ตําบลหนองตูม - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี 2 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,100,000 บาท 1,098,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,098,000 บาท

214 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านพรมนิมิตร หมู่ที่ 4 ตําบล 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 2,007,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
โคกสี - บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตําบลหนองตูม 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,015,000 บาท 1,996,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,996,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,999,000 บาท
215 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านโคกสี หมู่ที่ 13 ตําบล 864,000 สอบราคา 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 870,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

โคกสี - พื้นที่การเกษตร บ้านท่าหิน หมู่ที่ 10 ตําบล 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 864,000 บาท 862,000 บาท
บึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 862,000 บาท

216 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตําบล 1,988,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,988,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "
โคกสี อําเภอเมือง - พื้นที่การเกษตร บ้านหม้อคํา 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,995,000 บาท 1,984,000 บาท
หมู่ที่ 6 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท

4 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,984,000 บาท
217 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตําบล 1,982,000 สอบราคา 1 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,990,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

โคกสี อําเภอเมือง - พื้นที่การเกษตร 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,996,000 บาท 1,978,000 บาท
บ้านหนองบัวคํามูล หมู่ที่ 4 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 3 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,982,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,978,000 บาท

218 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตําบล 1,987,000 สอบราคา 1 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 1,987,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง "

โคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - พื้นที่การเกษตร 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท 1,983,000 บาท
บ้านขามเปี้ย ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,993,000 บาท
จังหวัดมหาสารคาม 4 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,983,000 บาท
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219 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 - บ้าน 1,179,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,184,000 บาท หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หนองบัวคํามูล หมู่ที่ 4 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง - 2 หจก.ใบเฟิร์นทรัพย์เจริญ 1,179,000 บาท 1,177,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
พื้นที่การเกษตร บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตําบลโคกสี 3 หจก.แก้วบ่อก่อสร้าง 1,177,000 บาท ตามประกาศ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

220 ซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา โรงเรียนซําสูงพิทยาคม 572,400 สอบราคา 1 บริษัท พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จํากัด 572,300 บาท บริษัท พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด "
ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 2 บริษัท พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 571,850 บาท 571,850 บาท

3 บริษัท เมกอะซัคเซส จํากัด 572,380 บาท
221 ก่อสร้างถนนลาดยาง (เคพซีล) สายบ้านม่วงโป้ 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,010,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "

หมู่ที่ 23 เทศบาลตําบลสาวะถี-ถนนลาดยาง(สายบ้าน 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,998,000 บาท 1,994,000 บาท
แก่นเท่า-บ้านป่าหวายนั่ง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,994,000 บาท

222 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์บริเวณด้านหน้า 352,000 สอบราคา 1 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 352,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ "
อาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ 351,000 บาท 351,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 355,000 บาท

223 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายดอนหัน หมู่ที่ 3 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,998,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่-เขตตําบลหัวทุ่ง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,006,000 บาท 1,994,000 บาท
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,994,000 บาท

224 พัฒนาโปรแกรมงานทะเบียนวัดผลให้กับโรงเรียน 1,425,000 สอบราคา 1 ร้าน ไอทีซอฟท์แอนด์คอมพิวเตอร์ 1,415,000 บาท ร้าน ไอทีซอฟท์แอนด์คอมพิวเตอร์ "

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 บ.ซี.ที.เอ็ม รุ่งเรือง จก. 1,425,000 บาท 1,415,000 บาท
จํานวน 19 โรงเรียน 3 บ.ไออินเตอร์เนชั่น จก. 1,444,000 บาท

225 ซื้อเครื่องดนตรีพื้นบ้านและวัสดุอุปกรณ์ จํานวน 2,000,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นมาราธอน 1,959,840 บาท หจก.ขอนแก่นมาราธอน "

36 รายการ 2 บ.ธีระมิวสิค จก. 1,999,880 บาท 1,959,840 บาท
3 ร้านชินวัฒน์ 2,000,000 บาท

226 ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนซับสมบูรณ์ 194,000 สอบราคา 1 บ.ทีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 194,000 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "

พิทยาลัย 2 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 193,700 บาท 193,700 บาท
3 บ.เมกอะซักเซส จก. 195,000 บาท
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227 ซือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนนางิว 472,000 สอบราคา 1 บ.ทีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 471,950 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
วิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 471,550 บาท 471,550 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จํานวน 1 ชุด รวม 14 รายการ 3 บ.เมกอะซักเซส จก. 471,940 บาท ตามประกาศ

228 ซือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนพระยืน 472,000 สอบราคา 1 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 471,550 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "
วิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 บ.ทีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 471,950 บาท 471,550 บาท
จํานวน 1 ชุด รวม 14 รายการ

229 ซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 549,000 สอบราคา 1 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 548,330 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 บ.ทีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 549,500 บาท 548,330 บาท
จํานวน 1 ชุด รวม 29 รายการ 3 บ.เมกอะซักเซส จก. 549,500 บาท

230 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 761,980 สอบราคา 1 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 761,470 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 บ.ทีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 761,780 บาท 761,470 บาท
จํานวน 1 ชุด รวม 24 รายการ

231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลุบ 1,989,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์ รสชก. 1,989,000 บาท บ.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก. "
หมู่ที่ 4 ตําบลแดงใหญ่-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข230 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 1,995,000 บาท 1,985,000 บาท
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 บ.แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จก. 1,985,000 บาท

4 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,000,000 บาท
232 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมีโรงเรียนโนนหันวิทยายน ตําบล 762,000 สอบราคา 1 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 761,890 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "

โนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2 บ.พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 761,900 บาท 761,890 บาท
3 บ.เมกอะซักเซส จก. 841,740 บาท

233 ซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ตําบล 549,000 สอบราคา 1 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 548,830 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "

วังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 บ.พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 549,000 บาท 548,830 บาท
3 บ.เมกอะซักเซส จก. 551,930 บาท

234 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนสีชมพู 472,000 สอบราคา 1 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 471,550 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "

ศึกษา ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 บ.เมกอะซักเซส จก. 471,940 บาท 471,550 บาท
3 บ.พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 471,950 บาท
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235 ก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่วม ประจําจังหวัดขอนแก่น 4,103,000 e-auction 1 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,093,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
2 บ.แอมฟายคอนสตรัคชั่น จก. 4,095,000 บาท 4,093,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
3 บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จก 4,095,000 บาท ตามประกาศ
4 บ.วรนิทัศน์ จก. 4,095,000 บาท

236 ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 353,000 สอบราคา 1 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 352,830 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "
ตําบลบ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 2 บ.เมกอะซักเซส จก. 354,600 บาท 352,830 บาท
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 บ.พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 356,000 บาท

237 ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 571,400 สอบราคา 1 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 571,230 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "
ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 2 บ.พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 571,300 บาท 571,230 บาท

238 ก่อสร้างทางน้ําล้นผ่าน (Wet Crossing) ขามลําห้วย 1,143,000 สอบราคา 1 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 1,143,000 บาท หจก.ธัญญาศิริก่อสร้าง "
หนองผือ ช่วงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,150,000 บาท 1,140,000 บาท
อําเภอพล-เขตตําบลทางขวาง อําเภอแวงน้อย 3 หจก.ธัญญาศิริก่อสร้าง 1,140,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น

239 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพระบุ หมู่ที่ 1 1,998,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,998,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน-บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 2,010,000 บาท 1,994,000 บาท
ตําบลขามป้อม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,994,000 บาท

240 ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านคูขาด 1,940,000 สอบราคา 1 บ.พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 194,000 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "
(สถิตย์อุปถัมภ์) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 2 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 193,700 บาท 193,700 บาท
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 บ.เมกอะซักเซส จก. 194,900 บาท

241 ปรับปรุงอาคารกึ่งถาวรโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 350,000 สอบราคา 1 ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 349,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 หจก.ทองเก้าดีไซด์แอนด์บิวด์ 350,000 บาท 349,000 บาท
3 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 356,000 บาท

242 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนพิศาล 472,000 สอบราคา 1 บ.พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 471,950 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "

ปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 471,550 บาท 471,550 บาท
3 บ.เมกอะซักเซส จก. 471,940 บาท
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243 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  โรงเรียนมัธยม 472,000 สอบราคา 1 บ.พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 471,950 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก เสนอราคาต่ําสุด/ต่อรองราคา
หนองเขียด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 471,550 บาท 471,550 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ขอนแก่น ตามประกาศ

244 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตําบล 1,997,000 สอบราคา 1 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 1,997,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ท่าศาลา-เขตตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 2,008,000 บาท 1,993,000 บาท
ขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,993,000 บาท

245 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,000,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "
ตําบลหนองแปน-ทางหลวงสายป่าผุ-ดงเค็ง อําเภอ 2 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 2,012,000 บาท 1,990,000 บาท
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,993,000 บาท

4 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,990,000 บาท
246 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้าน 667,000 สอบราคา 1 บ.พีเคเอ็กซ์คลูซีฟ จก. 668,800 บาท บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก "

หนองเสี้ยว จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง 2 บ.พีพีแอนด์อาร์อินเตอร์กรุ๊ป จก 667,000 บาท 667,000 บาท
247 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตําบล 1,993,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,000,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

หนองแปน-เขตตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 2 หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 1,993,000 บาท 1,990,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 1,990,000 บาท
  

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
        (นางพิมพ์ปวีณ์  สืบสาย)




