
ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านท่าช้าง 1,500,000 1,542,000 e-bidding 1 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 1 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 1,495,000 บาท หจก.ท.ีว.ีพี.การโยธา

ม.4 ต.วงัเพิม่ - บ้านหนองทุม่ ม.2 2 บจก.สินทรัพยอ์นันต์ 2 บจก.มนตรีวฒันา 1,500,000 บาท 1,495,000.00                 

ต.ซ ายาง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน่ 3 บจก.ทรายชลทิศ

4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์

5 บจก.มนตรีวฒันา

6 หจก.โคราชพฒันะ

7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง

8 หจก.กันทรลักษณ์ต้ังพูนผลสวัสด์ิ

9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง

10 หจก.สุขสมบัติขอนแกน่

11 หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ

12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น

13 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ

14 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์

15 หจก.เทพยท์ัศน์แอสเซท

16 บจก.อ าพนวศิวกรรม

17 บจก.ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง

18 หจก.นากลางพฒันา (1992)

19 หจก.เค.อ.ีซี (1993)

20 บจก.อดุรวภิาดา

21 หจก.ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี

22 หจก.วรัญญากรุ๊ป 2007

23 บจก.สหสมชัยธนาพร

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 3,000,000 3,240,000 e-bidding 1 บจก.มนตรีวฒันา 1 บจก.มนตรีวฒันา 3,000,000 บาท บจก.มนตรีวัฒนา

สาย ขก.ถ.10078 บ้านเปือยน้อย - 2 บจก.สินทรัพยอ์นันต์ 2 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 2,995,000 บาท 3,000,000.00                 

บ้านหนองบัวรอง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแกน่ 3 บจก.ทรายชลทิศ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น

วันที่  1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

4 บจก.เอ ซี เอม็ ดีเวลลอปเมนท์

5 บจก.สุขมุการโยธา

6 หจก.ต.ไทยเจริญอทุุมพรกอ่สร้าง

7 หจก.กนัทรลักษณ์ต้ังพนูผลสวสัด์ิ

8 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ

9 หจก.ศรชัยวฒันากอ่สร้างชัยภมูิ

10 หจก.ณัฐพลกอ่สร้าง

11 หจก.ฉตัรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์

12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น

13 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ

14 หจก.ส.พฒันวศิวการโยธา

15 หจกที.ว.ีพ.ีการโยธา

16 หจก.เทพทัศน์แอสเซท

17 บจก.อ าพนวศิวกรรม

18 หจก.อดุรอนวชักอ่สร้าง

19 หจก.เค.อ.ีซี.(1993)

20 หจก.พณักมล กอ่สร้าง

21 บจก.สหสมชัยธนาพร

3 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,500,000 1,541,000 e-bidding 1 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 1 หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 1,495,000 บาท หจก.ท.ีว.ีพี.การโยธา

สายบ้านไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ - 2 บจก.สินทรัพยอ์นันต์ 2 บจก.มนตรีวฒันา 1,500,000 บาท 1,495,000.00                 

วดัท่าช้างเผือก ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ 3 บจก.ทรายชลทิศ

จ.ขอนแกน่ 4 บจก.เอ ซี เอม็ ดีเวลลอปเมนท์

5 บจก.มนตรีวฒันา

6 หจก.โคราชพฒันะ



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

7 หจก.ต.ไทยเจริญอทุุมพรกอ่สร้าง

8 หจก.กนัทรลักษณ์ต้ังพนูผลสวสัด์ิ

9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง

10 หจก.ที.วาย.ซี.2000

11 หจก.สุขสมบัติขอนแกน่

12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น

13 หจก.ขอนแกน่ต้ังยิ่งเจริญ

14 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์

15 หจก.เทพทัศน์แอสเซท

16 บจก.อ าพนวศิวกรรม

17 บจก.ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง

18 หจก.เค.อ.ีซี.(1993)

19 บจก.อดุรวภิาดา

20 หจก.ไทยกจิแมชชีนเนอร่ี

21 หจก.วรัญญากรุ๊ป 2007

22 บจก.สหสมชัยธนาพร

4 ขดุลอกลหว้ยโปร่ง ช่วงบ้านหนองยาง 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์

ม.8 ต.วงัหนิ อ.หนองสองหอ้ง - 495,000.00                    

เขตต าบลวงัม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแกน่

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลาดนาเพยีง 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999

ม.14 ต.สาวะถ ี- บ้านหนองกงุน้อย 494,000.00                    

ม.12 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแกน่

6 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999

ม.10, 18 ต.สาวะถ ี- บ้านหนองกงุน้อย 493,000.00                    

ม.12 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแกน่

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนิขาว 490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 486,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

ม.15 ต.สาวะถ ี- ทางหลวงชนบท 486,000.00                    

หมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแกน่

8 กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านลาดนาเพยีง 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค็ คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค็ คอนสตรัคชั่น 463,000 บาท บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น

ม.14 ต.สาวะถ ี- บ้านหนองกงุน้อย 463,000.00                    

ม.12 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแกน่

9 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเยน็ ม .12 476,000 462,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งยพุนิการกอ่สร้าง หจก.ยิ่งยพุนิการกอ่สร้าง 472,000 บาท หจก.ยิ่งยุพินการก่อสร้าง

ต.บัวใหญ่ อ.น้ าพอง - ต.กระนวน 472,000.00                    

อ.ซ าสูง จ.ขอนแกน่

10 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ ม .3 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง

ต.บ้านใหม่ - ต.หนองแดง อ.สีชมพู 494,000.00                    

จ.ขอนแกน่

11 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง

ม.7 ต.บ้านใหม่ - ต.หนองแดง อ.สีชมพู 494,000.00                    

จ.ขอนแกน่

12 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านหนองนกทา ม.7 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง หจก.มิตรชุมแพกอ่สร้าง 494,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง

ต.โนนคอม - บ้านสวา่งโนนสูง ม.3 494,000.00                    

ต.ภผูาม่าน อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแกน่

13 ขดุลอกล าหว้ยยางบง (ตอนล่าง) 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์

ช่วงบ้านหนองกงุใหม่ ม.10 ต.คึมชาด - 495,000.00                    

เขตต าบลดอนด่ัง อ.หนองสองหอ้ง

จ.ขอนแกน่

14 ขดุลอกล าหว้ยขมิน้ บ้านดอนแขม ม.4 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพย ์888 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพ่ิมทรัพย์ 888

ต.ยางค า - ป่าสงวนภเูม็ง อ.หนองเรือ 495,000.00                    

จ.ขอนแกน่



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

15 ขดุลอกล าหว้ยโจด ช่วงบ้านเปือย ม.5 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพย ์888 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพ่ิมทรัพย์ 888

ต.โนนทัน - ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ 495,000.00                    

จ.ขอนแกน่

16 ขดุลอกล าหว้ยวงักงุ บ้านหนองสระ ม.4 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพย ์888 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพ่ิมทรัพย์ 888

บ้านหนองเม็ก ม.5 ต.บ้านกง -บ้านโพธิ์ตาก 495,000.00                    

ม.10 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน่

17 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากทางหลวงชนบท 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์

หมายเลข 229 - บ้านหนองม่วง ม.12 490,000.00                    

ต.กดุเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน่

18 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง 500,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พลูทรัพยธ์นอนนต์ หจก.พลูทรัพยธ์นอนนต์ 490,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนนต์

หนองบัวเลิงน้ าซับ - ทีส่าธารณะโคกดินแดง 490,000.00                    

เขตบ้านโนนเขวา ม.1 ต.ท่านางแนว

อ.แวงน้อย จ.ขอนแกน่

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่านางแนว 500,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พลูทรัพยธ์นอนนต์ หจก.พลูทรัพยธ์นอนนต์ 490,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนนต์

ม.2 ต.ท่านางแนว - เขต ต.ละหานนา 490,000.00                    

อ.แวงน้อย จ.ขอนแกน่

20 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง 500,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พลูทรัพยธ์นอนนต์ หจก.พลูทรัพยธ์นอนนต์ 490,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนนต์

หนองแวงหว้ยทราย ท่านางแนว - 490,000.00                    

บ้านหนองดู่ ม.4 ต.ละหานนา - สถานีสูบน้ า

ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแกน่

21 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านวงัน้ าทิพย ์ม.10 478,000 472,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแกน่ หจก.ส.ธนการขอนแกน่ 468,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ - 468,000.00                    

บ้านป่าไม้ ม.2 ต.หนองกงุศรี อ.โนนสะอาด

จ.อดุรธานี

22 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง ม .4 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทอง

ต.นางาม เชื่อมทางหลวงสายบ้านนางาม - เจริญทรัพย์

บ้านหนองสองหอ้ง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี 490,000.00                    

จ.ขอนแกน่

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ขก.3019 - 465,000 465,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 460,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

แหล่งท่องเทีย่วน้ าตดตาดโตน 460,000.00                    

บ้านกดุธาตุน้อย ม.12 ต.กดุธาตุ 

อ.หนองนาค า จ.ขอนแกน่

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกดุธาตุน้อย ม .12 465,000 465,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 460,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

ต.กดุธาตุ - ต าบลบ้านโคก อ.หนองนาค า 460,000.00                    

จ.ขอนแกน่

25 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภยั 268,000 268,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ธญัญาศิริกอ่สร้าง หจก.ธญัญาศิริกอ่สร้าง 266,000 บาท หจก.ธัญญาศิริก่อสร้าง

ทางถนนสายบ้านกดุหวา้ - บ.หนองบังลอง 266,000.00                    

อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

26 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหวัภ ูม.3 455,000 455,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 450,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

ต.กดุธาตุ อ.หนองนาค า - ต.สีชมพู 450,000.00                    

อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน่

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน 455,000 455,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 450,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

ขก.ถ.10021 สายบ้านหนัโคกกลาง - 450,000.00                    

บ้านโคกกลาง ม.4 ต.หวา้ทอง - 

ต.ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

28 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโนนทัน ม.13 450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 445,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

ต.นาจาน - ต.ศรีสุข อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน่ 445,000.00                    

29 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน 455,000 455,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 450,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

ขก.ถ.10021 สายบ้านโคกกลาง - 450,000.00                    

บ้านพระบาท ม.2 ต.หวา้ทอง - 

ต.ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

30 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนงาม ม .4 500,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ หจก.พลูทรัพยธ์นอนันต์ 490,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์

ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย - เชื่อมเขต

ต าบลโนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแกน่

31 ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายบ้านหนองน้ าขุ่น 500,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินกอ่สร้าง หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน 494,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน

ม.8 ต.บ้านหนั อ.โนนศิลา - บ้านวงัหนิ กอ่สร้าง ก่อสร้าง

ม.1 ต.วงัหนิ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ 494,000.00                    

32 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านหนองทุม่ ม.2 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอี่ยมเส็ง บจก.เอี่ยมเส็ง 495,000 บาท บจก.เอ่ียมเส็ง 

ต.นาชุมแสง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์

เชื่อมต่อถนนลาดยางสาย อ.ภเูวยีง - 495,000.00                    

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเฟีย้ฟาน 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999

ม.13 ต.สาวะถ ี- ถนนลาดยาง (สาย ขก.ถ. 494,000.00                    

10066) บ.ลาดนาเพยีง - บ.หนองเซียงซุย



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

อ.เมือง จ.ขอนแกน่

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถ ีม.6 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999

ต.สาวะถ ี- ถนนลาดยาง (สาย ขก 3238 494,000.00                    

บ้านโนนกู่ - บ้านป่าหวายนัง่) อ.เมือง 

จ.ขอนแกน่

35 ขดุลอกล าหว้ยพะเนาว ์บ้านโนนง้ิว ม.8 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทอง

ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน่ เจริญทรัพย์

490,000.00                    

36 ขดุลอกล าหว้ยม่วง ช่วงบ้านร่องสมอ ม.10 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพย ์888 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพ่ิมทรัพย์ 888

ต.โนนทัน - บ้านหนิลาด ม.12 ต.โนนทอง 495,000.00                    

อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่

37 ขดุลอกล าหว้ยโสกปลาดุกตอนบน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพย ์888 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพ่ิมทรัพย์ 888

บ้านเมือดแอ ่ม.7,16 ต.บ้านเม็ง - 495,000.00                    

บ้านท่าศาลา ม.8 ต.หนองเรือ 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน่

38 กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านชาด ม.5 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินกอ่สร้าง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินกอ่สร้าง 495,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน

ต.เปือยใหญ่ เชื่อมเขต ต.หนองปลาหมอ ก่อสร้าง

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน่ 495,000.00                    

39 กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านผักหวาน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินกอ่สร้าง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินกอ่สร้าง 495,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน

ม.5 ต.หนองปลาหมอ - เชื่อมเขตต าบล ก่อสร้าง

โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน่ 495,000.00                    

40 ขดุลอกล าหว้ยลีกา ช่วงบ้านหนองบัวเยน็ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุง่เรืองก่อสร้าง

ม.11 ต.นาขา่ - ต.นางาม อ.มัญจาคีรี 490,000.00                    

จ.ขอนแกน่



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

41 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 499,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 492,000 บาท หจก.ท.ีว.ีพี.การโยธา

คอนกรีต (AC) บ้านโคกน้อย ม.14 492,000.00                    

ต.พระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 230 อ.เมือง จ.ขอนแกน่

42 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 499,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 492,000 บาท หจก.ท.ีว.ีพี.การโยธา

คอนกรีต (AC) บ้านเมือดแอ ่ม.7 492,000.00                    

ต.หนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2183 อ.เมือง จ.ขอนแกน่

43 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 499,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 492,000 บาท หจก.ท.ีว.ีพี.การโยธา

คอนกรีต (AC) บ้านหนองแสง ม.12,17 492,000.00                    

ต.พระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2300 อ.เมือง จ.ขอนแกน่

44 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ขก 2133 - 360,000 360,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 356,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

บ้านโนนลาน ม.6 ต.กดุธาตุ อ.หนองนาค า 356,000.00                    

จ.ขอนแกน่

45 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง 465,000 465,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 461,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

2133 - บ้านกดุธาตุ ม.2 ต.กดุธาตุ 461,000.00                    

อ.หนองนาค า จ.ขอนแกน่

46 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองแวง 465,000 465,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 460,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

ม.8, 14 ต.กดุธาตุ - ต.บ้านโคก 460,000.00                    

อ.หนองนาค า จ.ขอนแกน่



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

47 ซ่อมแซมลานกฬีาเอนกประสงค์ 377,000 377,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุตม์กอ่สร้าง ร้าน ส.วรุตม์กอ่สร้าง 376,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง

สนามกฬีา อบจ.ขอนแกน่ 376,000.00                    

48 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกดุธาตุ 465,000 465,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 460,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

ม.1 ต.กดุธาตุ - ต.บ้านโคก อ.หนองนาค า 460,000.00                    

จ.ขอนแกน่

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน 455,000 455,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 450,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

ขก ถ 10021 สายบ้านหนัโคกกลาง - 450,000.00                    

บ้านหวา้ทอง ม.1,8 ต.หวา้ทอง -

ต.ทุง่ชมพ ูอ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่

50 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง 465,000 465,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 460,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

2133 - บ้านหวันาหม่อ ม.7,15 460,000.00                    

ต.กดุดุก อ.หนองนาค า จ.ขอนแกน่

51 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านดอนตะแบง 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยป์ระเสริฐรุ่งเรือง หจก.ทรัพยป์ระเสริฐรุ่งเรือง 494,000 บาท หจก.ทรัพย์ประเสริฐ

ม.8 - บ้านหนองบัว ม.4 ต.ตะกั่วป่า รุง่เรือง

อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ เชื่อมต่อ 494,000.00                    

เขตต าบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.ขอนแกน่

52 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโคกนาฝาย 465,000 465,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ หจก.ทวทีรัพยส์หกจิ 460,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

ม.10 ต.กดุธาตุ อ.หนองนาค า จ.ขอนแกน่ - 460,000.00                    

ทางหลวง 2133

53 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติก 499,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา หจก.ที.ว.ีพ.ีการโยธา 492,000 บาท หจก.ท.ีว.ีพี.การโยธา

คอนกรีต (AC) บ้านหนองบัวน้อย ม.10,13 492,000.00                    

ต.หนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

หมายเลข 2183 อ.เมือง จ.ขอนแกน่

54 ขดุลอกล าหว้ยพะเนาว ์บ้านโนนตุ่น ม.3 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทอง

ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี - อ.พระยนื เจริญทรัพย์

จ.ขอนแกน่ 490,000.00                    

55 ขดุลอกล าหว้ยง้ิว บ้านดอนคอม ม.6 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพย ์888 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพ่ิมทรัพย์ 888

ต.ยางค า - ป่าสงวนภเูม็ง อ.หนองเรือ 495,000.00                    

จ.ขอนแกน่

56 ขดุลอกล าหว้ยยาง บ้านดอนแขม ม.4 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพย ์888 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพ่ิมทรัพย์ 888

ต.ยางค า - ป่าสงวนภเูม็ง อ.หนองเรือ 495,000.00                    

จ.ขอนแกน่

57 กอ่สร้างถนน คสล.สายแยกถนนมลิวรรณ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพย ์888 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพ่ิมทรัพย์ 888

บ.หนองเรือ ม.1 ต.หนองเรือ - บ.นาหวา้ 495,000.00                    

ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน่

58 ขดุลอกล าหว้ยผักหนาม บ้านดอนโมง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพย ์888 หจก.เพิม่ทรัพย ์888 495,000 บาท หจก.เพ่ิมทรัพย์ 888

ม.8 - บ้านกงเกา่ ม.1 ต.บ้านกง - 495,000.00                    

อา่งเกบ็น้ าหางเขื่อนอบุลรัตน์ ต.บ้านผือ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน่

59 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแดง ม .5 485,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งยพุนิการกอ่สร้าง หจก.ยิ่งยพุนิการกอ่สร้าง 480,000 บาท หจก.ยิ่งยุพินการก่อสร้าง

ต.ขามป้อม - ต.บัวใหญ่ อ.น้ าพอง 480,000.00                    

จ.ขอนแกน่

60 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านวงัใหม่ ม.6 496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข 491,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข

.วงัสวาป - ทางหลวงหมายเลข 12 491,000.00                    



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแกน่

61 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านวงัหวา้ ม.8,11 500,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักด์ิการโยธา (2001) หจก.พงษ์ศักด์ิการโยธา (2001) 495,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์

ต.บ้านแฮด - บ้านโนนทัน ม.8 การโยธา (2001)

ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแกน่

62 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว ม .4 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทอง

ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - ทช.ขก 4008 เจริญทรัพย์

จ.ขอนแกน่ 490,000.00                    

63 ขดุลอกล าหว้ยโสกกรอก ช่วงบ้าน 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุง่เรืองก่อสร้าง

โนนส านัก ม.5 ต.หนองแปน - 490,000.00                    

ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน่

64 ขดุลอกล าหว้ยทราย ช่วงบ้านท่าศาลา 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง หจก.โชครุ่งเรืองกอ่สร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุง่เรืองก่อสร้าง

ม.2 ต.ท่าศาลา - บ้านโพนเพก็ 490,000.00                    

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน่

65 ขดุลอกล าหว้ยเกิ้งต่างคา ช่วงบ้านเหล่าเหนือ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักด์ิการโยธา (2001) หจก.พงษ์ศักด์ิ 490,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์

ม.3 ต.นางาม - ต.นาขา่ อ.มัญจาคีรี การโยธา (2001) การโยธา (2001)

จ.ขอนแกน่ 490,000.00                    

66 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านแฮด ม.2 500,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักด์ิการโยธา (2001) หจก.พงษ์ศักด์ิ 495,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์

ต.บ้านแฮด - บ้านหนองมะเขอื ม.2 การโยธา (2001) การโยธา (2001)

ต.โคกส าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแกน่ 495,000.00                    

67 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านแฮด ม.1 500,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักด์ิการโยธา (2001) หจก.พงษ์ศักด์ิ 495,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์

ต.บ้านเป็ด - บ้านหว้ยม่วง ม.5 การโยธา (2001) การโยธา (2001)

ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแกน่ 495,000.00                    

68 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านดง ม.15 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักด์ิการโยธา (2001) หจก.พงษ์ศักด์ิ 493,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

ต.โคกส าราญ - ทางหลวงแผ่นดิน การโยธา (2001) การโยธา (2001)

หมายเลข 2 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด 493,000.00                    

จ.ขอนแกน่

69 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านหนองผักตบ 425,000 429,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักด์ิการโยธา (2001) หจก.พงษ์ศักด์ิ 421,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์

ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านขามเปีย้ ม.5 การโยธา (2001) การโยธา (2001)

ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแกน่ 421,000.00                    

70 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านซ าเปิบ ม.6 496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข 491,000 บาท บจก.พ่อขุนสี

ต.นาฝาย - ต.วงัสวาบ อ.ภผูาม่าน ร่มเย็นเป็นสุข

จ.ขอนแกน่ 491,000.00                    

71 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านนาฝายเหนือ ม.5 496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข 491,000 บาท บจก.พ่อขุนสี

ต.นาฝาย - บ้านวงัใหม่ ม.6 ต.วงัสวาบ ร่มเย็นเป็นสุข

อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแกน่ 491,000.00                    

72 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 9 รายการ 328,600 325,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกอ่คีวปิเม้นท์ หจก.ขอนแกอ่คีวปิเม้นท์ 328,600 บาท หจก.ขอนแก่อีควิปเม้นท์

แอนด์ เทคโนโลยี แอนด์ เทคโนโลยี แอนด์ เทคโนโลยี

328,600.00                    

73 จา้งเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 264,000 264,000 เฉพาะเจาะจง นายธนาวฒิุ ชินภกัดี นายธนาวฒิุ ชินภกัดี 264,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภักดี

จ านวน 3 คันๆ ละ 4 วนั 264,000.00                    

74 ซ้ือวสัดุการกอ่สร้าง 201,645 201,645 เฉพาะเจาะจง บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข 201,645 บาท บจก.พ่อขุนสี

ร่มเย็นเป็นสุข

201,645.00                    



ล าดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จ้าง(บาท)
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้ขอรบั/ซ้ือเอกสาร รายชือ่ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

75 ซ้ือลูกรัง 295,548 295,548 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 295,548 บาท หจก.แม่บุญ

295,548.00                    

76 ซ้ือวสัดุการกอ่สร้าง 207,790 207,790 เฉพาะเจาะจง บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข บจก.พอ่ขนุสีร่มเยน็เป็นสุข 207,790 บาท บจก.พ่อขุนสี

ร่มเย็นเป็นสุข

207,790.00                    

ลงชื่อ                                ผู้จัดท ำ 
      ( นำงสำวสีสุดำ     เพียชิน ) 
          ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ 


