
ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 9,383,500 10,542,000 e-bidding 1 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 1 บจก.ทรายชลทิศ 9,962,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10071 2 บจก.ทรายชลทิศ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 7,600,635 บาท 7,030,000.00             และมีคุณสมบัติ
บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3 หจก.กิม แซ จุ้ย 8,700,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
อบจ.ขอนแก่น อําเภอเมือง 4 บจก.มนตรีวัฒนา 4 หจก.ทองใบพัฒนา 7,721,000 บาท
จังหวัดขอนแก่น 5 หจก.กิม แซ จุ้ย 5 บจก.สุขุมการโยธา 8,327,995.09     บาท

6 หจก.โคราชพัฒนะ 6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 9,489,000 บาท
7 หจก.ทองใบพัฒนา ก่อสร้าง
8 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 7 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 9,259,000 บาท
9 บจก.สุขุมการโยธา 8 หจก.กรพัฒน์ธุรกิจ 9,487,000 บาท
10 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 9 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 8,430,000 บาท
11 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 10 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 9,487,000 บาท
12 หจก.สมชายรุ่งเรือง 11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 9,500,000 บาท
13 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร 12 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 7,900,000 บาท

คอนสตรัคชั่น 14 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 9,182,500
14 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 15 หจก.พัณกมลก่อสร้าง 7,938,000 บาท
15 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 16 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 8,442,000 บาท
16 หจก.กรพัฒน์ธุรกิจ 17 หจก.เค เอ วิศวกรรม 7,900,000 บาท
17 หจก.อภิษฎาคอนส์ และการเกษตร
18 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
19 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
20 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง
21 หจก.ที.วาย.ซี.2000
22 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่  3  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

23 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
24 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น
25 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
26 หจก.สินทวีขนส่ง (1994)
27 หจก.ณรงค์ช่างยนต์
28 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
29 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
30 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์
31 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
32 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
33 บจก.อําพนวิศวกรรม
34 บจก.ท่าพระแทรกเตอร์

และก่อสร้าง
35 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
36 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
37 หจก.อุดร ซี เอส พี
38 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม
39 หจก.พี.ที.ที.
40 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
41 หจก.พัณกมลก่อสร้าง
42 บจก.วังอัศวิน
43 หจก.วิบูรณ์ภัณฑ์ก่อสร้าง
44 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
45 หจก.เค เอ วิศวกรรม

และการเกษตร
46 บจก.พี เอส เอ ดีเวลลอปเมท์
47 หจก.เพชรแท้อันดามัน



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

2 ก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านหว้าทอง - 1,670,000 1,668,000 e-bidding 1 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1,587,117.93     บาท หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ เสนอราคาต่ําสุด
บ้านโคกสหกรณ์ ม.3 ต.หนองกุงธนสาร และวัสดุก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง บาท และวัสดุก่อสร้าง และมีคุณสมบัติ
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 1,587,117.93             ถูกต้องครบถ้วน

3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์
4 บจก.มนตรีวัฒนา
5 หจก.โคราชพัฒนะ
6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
7 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
8 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
9 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
10 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
11 หจก.พั.ที.ที.
12 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
13 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
14 บจก.สหชัยธนาพร

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัท์คอนกรีต 2,000,000 2,005,000 e-bidding 1 บจก.มนตรีวัฒนา 1 บจก.มนตรีวัฒนา 2,000,000 บาท บจก.มนตรีวัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้อง
สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,997,000 บาท ขอนแก่น ครบถ้วนและ
บ้านกระนวน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (หจก.ที.วี.พี.การโยธา ขาดคุณสมบัติ) 1,995,000.00             ต่อรองราคาลดลง

4 หจก.โคราชพัฒนะ จากราคาที่เสนอ
5 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง  จํานวนเงิน
6 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์ 5,000.- บาท
7 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

คอนสตรัคชั่น
8 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
9 หจก.ธรรมทาง
10 หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
12 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
13 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
14 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
15 หจก.ดีอาร์บี
16 หจก.ธ.ธีราการโยธา
17 บจก.อําพนวิศวกรรม
18 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
19 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
20 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
21 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
22 หจก.พี.ที.ที.
23 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
24 หจก.พงศธรวิศวกรรม
25 หจก.สรรพสิทธิ์การโยธา
26 บจก.ต้นเงาะ ดีเวลลอปเมนท์
27 หจก.พีดีวิศวกรการโยธา
28 บจก.สหสมชัยธนาพร

4 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  1,999,000 2,026,000 e-bidding 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,337,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติถูกต้อง
บ้านโคกกุง ม.9 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 1,499,250 บาท 1,335,000.00             ครบถ้วนและ
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1,640,000 บาท ต่อรองราคาลดลง



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 บจก.มนตรีวัฒนา และวัสดุก่อสร้าง จากราคาที่เสนอ
5 หจก.โคราชพัฒนะ 4 หจก.เกียรติพงษ์รัตน์ 1,450,000 บาท  จํานวนเงิน
6 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์ 5 หจก.ธรรมทาง 1,900,000 บาท 2,000.- บาท
7 หจก.บําเหน็จณรงค์โชคทวีคูณ 6 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 2,020,000 บาท
8 หจก.อรุณกลการจัตุรัส 7 หจก.ทรีแทนทีมคอนสตรัคชั่น 1,379,000 บาท
9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 8 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,499,250 บาท

และวัสดุก่อสร้าง 9 หจก.ธ.ธีราการโยธา 1,750,000 บาท
10 หจก.เกียรติพงษ์รัตน์ 10 หจก.ไร่ ช.รุ่งเรือง 1,054,000 บาท
11 หจก.ธรรมทาง 11 หจก.อุดรพรทิพย์ 1,390,000 บาท
12 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น ก่อสร้าง (1992)
13 หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์
14 หจก.ไทยรุ่งโรจน์วัสดุก่อสร้าง
15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
16 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
17 หจก.ทรีแทนทีมคอนสตรัคชั่น
18 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
19 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท
20 หจก.ดีอาร์บี
21 หจก.ธ.ธีราการโยธา
22 หจก.สมบูรณ์ขอนแก่น(2002)
23 หจก.ไร่ ช.รุ่งเรือง
24 บจก.เคแพค อินเตอร์เทรด
25 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
26 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
27 หจก.อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง (1992)
28 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
29 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

30 หจก.พงศธรวิศวกรรม
31 หจก.สรรพสิทธิ์การโยธา
32 บจก.ต้นเงาะ ดีเวลลอปเมนท์
33 หจก.พีดีวิศวกรการโยธา
34 บจก.สหสมชัยธนาพร

5 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 866,000 931,000 e-bidding 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 699,000 บาท หจก.ขอนแก่น เสนอราคาต่ําสุด
ผิวเรียบแบบเคพซีล ช่วงบ้านดอนหญ้านาง 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ณรงค์ รสชก. 593,000 บาท ตั้งยิ่งเจริญ และมีคุณสมบัติ
ม.7 ต.ดอนช้าง อ.เมือง - อ.พระยืน 3 บจก.ทรายชลทิศ 3.4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 830,000 บาท 699,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 866,000 บาท

5 บจก.มนตรีวัฒนา *หจก.ณรงค์รสชก.ขาดคุณสมบัติ
6 หจก.โคราชพัฒนะ
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
8 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น
9 หจก.ณรงค์ รสชก.
10 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
11 หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
13 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
14 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท
15 บจก.อําพนวิศวกรรม
16 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
17 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
18 หจก.พี.ที.ที.
19 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
20 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,954,000 1,945,000 e-bidding 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,364,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด
จากบ้านแสงจันทร์ ม.9 ต.กุดน้ําใส - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.โคราชพัฒนะ 1,840,000 บาท 1,364,000.00             และมีคุณสมบัติ
 ต.ม่วงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 1,669,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.โคราชพัฒนะ ก่อสร้าง
5 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1,739,996.63 บาท
6 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์ และวัสดุก่อสร้าง
7 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 5 หจก.ธรรมทาง 1,800,000 บาท

และวัสดุก่อสร้าง 6 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,850,000 บาท
8 หจก.ธรรมทาง 7 หจก.ณรงค์รสชก. 1,388,000 บาท
9 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 8 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,653,250 บาท
10 หจก.ณรงค์รสชก. 9 หจก.หินันต์ชัย 1,652,200 บาท
11 หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์ 10 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น 1,365,000 บาท
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 11 หจก.ธ.ธีราการโยธา 1,550,000 บาท
13 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 12 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 1,750,000 บาท
14 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 13 บจก.วังอัศวิน 1,850,000 บาท
15 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
16 หจก.หินันต์ชัย
17 หจกเทพย์ทัศน์แอสเซท
18 หจก.ช.ธนาวิศว์
19 หจก.ดีอาร์บี
20 หจก.ขุนทดคอนสตรัคชั่น
21 หจก.ธ.ธีราการโยธา
22 หจก.สมบูรณ์ขอนแก่น (2002)
23 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต
24 บจก.เคแพคคอนสตรัคชั่น
25 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
26 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
28 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
29 บจก.วังอัศวิน
30 หจก.โชคทวีทรัพย์การโยธา 2015
31 บจก.ต้นเงาะ ดีเวลลอปเมนท์
32 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
33 หจก.พีดีวิศวกรการโยธา
34 บจก.สหสมชัยธนาพร

7 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 3,000,000 3,220,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,520,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 2,699,000 บาท 2,500,000.00             ครบถ้วนและ
 สาย ขก ถ 10008 บ้านยางคํา - 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 2,950,000 บาท ต่อรองราคาลดลง
บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4 หจก.กฤติมา ก่อสร้าง 2,850,000 บาท จากราคาที่เสนอ

5 บจก.มนตรีวัฒนา 5 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 2,840,000 บาท  จํานวนเงิน
6 หจก.โคราชพัฒนะ และวัสดุก่อสร้าง บาท 20,000.- บาท
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 6 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 2,340,000 บาท
8 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์ 7 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 2,820,000 บาท
9 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
10 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
11 หจก.ป่าแหนวัสดุ
12 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
13 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง
14 หจก.กฤติมา ก่อสร้าง
15 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

16 หจก.ธรรมทาง
17 หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์
18 หจก.สินทวีขนส่ง(1994)
19 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
20 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
21 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท
22 บจก.อําพนวิศวกรรม
23 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
24 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
25 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
26 หจก.พี.ที.ที.
27 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
28 บจก.ต้นเงาะ ดีเวลลอปเมนท์
29 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

8 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล 3,000,000 3,114,000 e-bidding 1 หจก.ฉัตรเพชร 1 หจก.ฉัตรเพชร 3,000,000 บาท หจก.ฉัตรเพชร เสนอราคาต่ําสุด
สายบ้านหัวหนอง ม.2  ต.หนองสองห้อง - แลนด์ แอนด์เฮาส์ แลนด์ แอนด์เฮาส์ แลนด์ แอนด์เฮาส์ และมีคุณสมบัติ
ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 3,100,000 บาท 3,000,000.00             ถูกต้องครบถ้วน

3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3 หจก.เค โอ บี คอนส์ 3,010,000 บาท
4 บจก.มนตรีวัฒนา
5 หจก.โคราชพัฒนะ
6 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
8 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์
9 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
10 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

11 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้
และวัสดุก่อสร้าง

12 หจก.ธรรมทาง
13 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
14 หจก.ณรงค์รสชก.
15 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
16 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
17 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
18 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์
19 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
20 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท
21 หจก.เค โอ บี คอนส์
22 บจก.อําพนวิศวกรรม
23 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
24 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
25 หจก.นากลางพัฒนา(1992)
26 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
27 หจก.พี.ที.ที.
28 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
29 บจก.วังอัศวิน
30 บจก.ต้นเงาะ ดีเวลลอปเมนท์
31 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
32 บจก.สหสมชัยธนาพร

9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแห้ว ม.3 872,000 872,000 e-bidding 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 400,000 บาท บจก.พ่อขุนสี เสนอราคาต่ําสุด
ต.วังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ ร่มเย็นเป็นสุข และมีคุณสมบัติ
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 3 บจก.เอ.ซี.เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 400,000.00                ถูกต้องครบถ้วน



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 บจก.มนตรีวัฒนา
5 หจก.ปรียาภัทรการโยธา
6 หจก.ที.วี.พี.การโยธา

10 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง ม.10 499,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 494,000 บาท หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 มีคุณสมบัติ
ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 494,000.00                ถูกต้องครบถ้วน

11 ปรับปรงถนนหินคลุก บ้านโนนหว้านไฟ 499,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 494,000 บาท หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 "
ม.6 ต.วังเพิ่ม - ต.ดงลาน อ.สีชมพู 494,000.00                
จ.ขอนแก่น

12 ปรับปรงถนนหินคลุก บ้านโคกเจริญ ม.14 499,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 494,000 บาท หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 "
ต.ศรีสุข - ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 494,000.00                

13 ขุดลอกลําห้วยกุดทิง (ตอนล่าง) 451,000 451,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เบสท็อป คอนสตรัคชั่น บจก.เบสท็อป 447,000 บาท บจก.เบสท็อป "
ช่วงบ้านหม้อ ม.5 ต.คูคํา อ.ซําสูง - คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น
เขตตําบลโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 447,000.00                

14 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินตั้ง ม.9 425,000 425,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอี่ยมเส็ง ดีเวลลอปเมนท์ บจก.เอี่ยมเส็ง 421,000 บท บจก.เอี่ยมเส็ง "
ต.โนนอุดม - บ้านโนนงาม ม.6 ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 421,000.00                

15 ขุดลอกลําห้วยเสียว บ้านนาเรียง ม.5,9 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เบสท็อป คอนสตรัคชั่น บจก.เบสท็อป 490,000 บาท บจก.เบสท็อป "
ต.หนองกุง - ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น

490,000.00                



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

16 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี ม.9 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอี่ยมเส็ง ดีเวลลอปเมนท์ บจก.เอี่ยมเส็ง 495,000 บาท บจก.เอี่ยมเส็ง มีคุณสมบัติ
ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น - ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ถูกต้องครบถ้วน
ถนนลาดยางสายตําบลขนวนไปหนองนาคํา 495,000.00                

17 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 499,000.00 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 485,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
คอนกรีต (AC) บ้านหนองกอย ม.3 485,000.00                
ต.แดงใหญ่ - บ้านโนนเรือง ม.18 
ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

18 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง ม.9 499,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 494,000 บาท หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 "
ต.สีชมพู - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 494,000.00                

19 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 485,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
คอนกรีต (AC) ศูนย์เครื่องจักรกล 485,000.00                
อบจ.ขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

20 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนศิลา ม.9 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอี่ยมเส็ง ดีเวลลอปเมนท์ บจก.เอี่ยมเส็ง 495,000 บาท บจก.เอี่ยมเส็ง "
ต.ขัวเรียง - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 495,000.00                



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

21 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
แบบผิวเรียบสายบ้านโนนค้อ ม.2 494,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
ต.โคกงาม - ทางหลวงชนบท 
สาย ขก 5035 อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขามป้อม ม.9 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 485,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ต.บ้านจาน - ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 485,000.00                
จ.ขอนแก่น

22 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ บ้านขมิ้น ม.4 ต.ศรีสุข - 484,000.00                
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

23 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แบบผิวเรียบ บ้านหนองขี้ควาย ม.4 484,000.00                
ต.ซํายาง - ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

24 ขุดลอกลําห้วยยางบง บ้านหนองกุง ม.6 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.ท่านางแนว - เขตตําบลแวงน้อย 493,000.00                
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

25 ขุดลอกลําห้วยนาโน บ้านหนองโจด ม.5 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.นาข่า - ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี 494,000.00                
จ.ขอนแก่น

26 ขุดลอกลําหเวยทราย บ้านหนองแวงไร่ 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
ม.8 ต.ในเมือง - เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 494,000.00                ถูกต้องครบถ้วน



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

27 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองบัว - บ้านคําหัวช้าง 494,000.00                
สาย ขก ถ 10011 อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

28 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 483,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านวังทรายขาว ม.14 ต.ศรีสุข - 483,000.00                
ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

29 ขุดลอกลําห้วยแดง บ้านหนองโจด ม.5 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 490,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.นาข่า - ต.นางาม อ.มัญจาคีรี 490,000.00                
จ.ขอนแก่น

30 ขุดลอกลําห้วยแก บ้านห้วยแก ม.12 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.ใหม่นาเพียง - เขตตําบลดอนฉิม 493,000.00                
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

31 ขุดลอกลําห้วยหม้อหุง บ้านเสือเฒ่า ม.5 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ - เขตบ้านหลักด่าน 494,000.00                
ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

32 ขุดลอกลําห้วยยางฮาด บ้านโพนงาม ม.4 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
ต.ท่านางแนว - เขตตําบลโนนทอง 494,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

33 ขุดลอกลําห้วยยางบง บ้านป่าเป้ง ม.8 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.แวงน้อย - บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 493,000.00                
ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

34 ขุดลอกลําห้วยซับม่วง บ้านห้วยแล้ง ม.7 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.คําแคน - ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 490,000.00                
จ.ขอนแก่น

35 ขุดลอกลําห้วยหลุ่งจาน(ตอนบน) 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านโคกล่าม ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย 493,000.00                
จ.ขอนแก่น

36 ขุดลอกลําห้วยท่อน บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.หัวหนอง  อ.บ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน 493,000.00                
หมายเลข 2037 จ.ขอนแก่น

37 ขุดลอกลําห้วยหนองเอี่ยน บ้านสระแก้ว 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.4 ต.บ้านแท่น - บ้านดอนหัน ม.6 493,000.00                
ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

38 ขุดลอกลําห้วยหนองโน บ้านหนองตับเต่า 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
ม.9 ต.ป่าปอ - เขตตําบลบ้านลาน 493,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

39 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านลาน ม.5 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 492,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ต.บ้านลาน - บ้านสว่าง ม.8 ต.หินตั้ง 492,000.00                



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

40 ขุดลอกลําห้วยแคน บ้านหนองแวง 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ห้วยทราย ม.2 ต.ละหานนา - เขตตําบล 493,000.00                
ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

41 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง ม.7 492,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 487,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ต.บ้านโต้น - บ้านหนองแวง ม.1 เจริญทรัพย์
ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 487,000.00                

42 ขุดลอกลําห้วยฮวก บ้านหนองไฮ ม.5 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.โพนเพ็ก - ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 490,000.00                
จ.ขอนแก่น

43 ขุดลอกลําห้วยคําปากดาว บ้านเหล่ากกหุ่ง 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.7 ต.สวนหม่อน - ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 490,000.00                
จ.ขอนแก่น

44 ขุดลอกลําห้วยหลักด่าน บ้านโสกไผ่ ม.6 - 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
บ้านโจดใหญ่ ม.5 ต.ใหม่นาเพียง - 493,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
เขตตําบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

45 ขุดลอกลําห้วยเสียว บ้านโนนแดงน้อย 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.5 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท - เขตติดต่อ 493,000.00                
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

46 ขุดลอกลําห้วยหลุ่งจาน (ตอนล่าง) 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านโนนสะอาด ม.3 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย 494,000.00                
จ.ขอนแก่น - อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา

47 ขุดลอกลําห้วยรวง บ้านลาด ม.6 ต.ท่าวัด - 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
เขตตําบลละหานนา อ.แวงน้อย 493,000.00                
จ.ขอนแก่น

48 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านข่าลิ้น ม.6 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 485,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ - ต.ขามป้อม 485,000.00                
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

49 ขุดลอกลําห้วยวังคูณ ช่วงบ้านโนนกรอก 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 494,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ม.13 ต.หนองสองห้อง - เขตตําบลดงเค็ง 494,000.00                
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

50 ขุดลอกลําห้วยยาง ช่วงบ้านเสาเล้า ม.9 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ต.นางาม - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 490,000.00                ถูกต้องครบถ้วน

51 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 497,000 488,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 484,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "
บ้านคุ้มศรีวิไลย์ ม.4 ต.ชนบท - บ้านดอนดู่ 484,000.00                
ม.9 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

52 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเรียง ม.9 481,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 477,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.หนองกุง อ.น้ําพอง - บ้านอ่างทอง ม.7 ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 477,000.00                



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

53 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่าน้อย 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 495,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านห้วยเสือเฒ่า ม.11 ต.ป่าปอ 495,000.00                
อ.บ้านไผ่ - เขตตําบลวังหิน 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

54 ขุดลอกลําห้วยวังเวิน บ้านดอนหมากพริก 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.2 บ้านลิ้นฟ้า ม.8 ต.แคนเหนือ 493,000.00                
อ.บ้านไผ่ - เขตติดต่อตําบลบ้านหัน 
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

55 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านฝาง ม.9 ต.บ้านฝาง - บ้านดอนหัน 494,000.00                
ม.6 ต.บ้านฝาง - บ้านหนองบัว ม.7 
ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

56 ขุดลอกลําห้วย บ้านหินแตก ม.7 ต.นางาม 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
อ.มัญจาคีรี - ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย 490,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น

57 ขุดลอกลําห้วยวังเวิน บ้านโนนพันชาติ ม.8 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.นาข่า - ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 494,000.00                

58 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแปน 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทอง หจก.ทรายทอง 490,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ม.9,12 ต.หนองแปน - ต.ท่าศาลา เจริญทรัพย์ เจริญทรัพย์ เจริญทรัพย์
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 490,000.00                
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59 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแสนสุข 495,000 551,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทอง หจก.ทรายทอง 490,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ม.10 ต.หนองแปน - ต.สวนหม่อน เจริญทรัพย์ เจริญทรัพย์ เจริญทรัพย์
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 490,000.00                

60 ขุดลอกลําห้วยแอก (ตอนกลาง) 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านหนองเรือ ม.7 ต.โจดหนองแก - 493,000.00                
เขตตําบลโสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

61 ขุดลอกลําห้วยหินลาด ช่วงบ้านโสกน้ําขาว 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.6 ต.ก้านเหลือง - เขตตําบลแวงน้อย 494,000.00                
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

62 ขุดลอกลําห้วยป่าแพง ช่วงบ้านพระเจ้า 498,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ม.9 ต.ทางขวาง - เขตตําบลแวงน้อย 493,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

63 ขุดลอกลําห้วยทุ่งบ่อ ช่วงบ้านโคกสูง 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.8 ต.หนองเม็ก - เขตตําบลสําโรง 493,000.00                
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

64 ขุดลอกลําห้วยวังคูณ ช่วงบ้านเมย ม.8 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ต.หนองสองห้อง - เขตตําบลหนองเม็ก 493,000.00                
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

65 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ ม.1 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.ท่าศาลา - ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 494,000.00                
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จ.ขอนแก่น

67 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแหล่งเกษตร 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
โคกหมาจอก ต.โพนเพ็ก - ต.ท่าศาลา 494,000.00                
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

68 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.2 - บ้านแจ้ง ม.4 ต.โพนเพ็ก - ต.นาข่า 494,000.00                
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

69 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านวังโพน 487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.6 ต.นาจาน อ.สีชมพู - ต.วังหินลาด 483,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

"
70 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโนนงาม ม.3 496,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

ต.ภูห่าน ต.หนองทุ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 484,000.00                

71 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 484,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านทรัพย์เจริญ ม.6 ต.ซํายาง - 480,000.00                
ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

72 ขุดลอกลําห้วยบ่อกระถิน บ้านหัวหนอง 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.1 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ - เขตตําบล
โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
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73 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านโนนชาด 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.6 ต.หนองแวงโสกพระ - เขตตําบลโนนข่า 493,000.00                
อ.พล จ.ขอนแก่น

74 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านพิศาลพัฒนา ม.12 ต.ศรีสุข - 484,000.00                
ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

75 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านสารจอด 488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.2 ต.ซํายาง - ต.นาจาน อ.สีชมพู 484,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น

76 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบ้านเก่าขาม 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 488,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.6 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู 488,000.00                
จ.ขอนแก่น

77 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโคกงาม ม.4 - ทางหลวงชนบท 494,000.00                
สาย 5035 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง 
จ.ขอนแก่น

78 ขุดลอกลําห้วยวังยาว บ้านขามเรียน ม.3 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วระวีทรัพย์เจริญ หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 495,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
ต.เมืองเพีย - บ้านหนองบ่อ ม.7 495,000.00                
ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

79 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําลําห้วยสามหมอ - 497,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 492,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
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ลําน้ําชี บ้านหินตั้ง ม.3 ต.ซบสมบูรณ์ - คอนสตรัคชั่น
ต.โคกโพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 492,000.00                

80 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเมือง ม.5 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 397,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
ต.โนนคอม - ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 397,000.00                
จ.ขอนแก่น

81 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเจ้าเมือง 496,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 491,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน มีคุณสมบัติ
ม.6 ต.แคนเหนือ - ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ ก่อสร้าง ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 491,000.00                

82 ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา ลําห้วยสามหมอ 496,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
บ้านมูลนาค ม.10 ต.โพธิ์ไชย และตําบล คอนสตรัคชั่น
ทรัพย์สมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 491,000.00                

83 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนนาแพง ม.3 496,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง 491,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน "
ต.บ้านลาน - ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ ก่อสร้าง
จ.ขอนแก่น 491,000.00                

84 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตุ่น ม.4 495,000 450,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 447,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ต.หนองแวง อ.พระยืน - บ้านนิคม ม.8 447,000.00                
ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

85 ปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียนหนองโน 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศิลาการช่าง ร้าน ศิลาการช่าง 493,000 บาท ร้าน ศิลาการช่าง "
ประชาสรรค์ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 493,000.00                
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86 ขุดลอกลําห้วยทางเกวียน บ้านหินลาด 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เบส ท๊อปคอนสตรัคชั่น หจก.เบส ท๊อป 493,000 บาท หจก.เบส ท๊อป "
ทุ่งโพธิ์ ม.8 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น
จ.ขอนแก่น 493,000.00                

87 ขุดลอกลําห้วยโสกหาด ตอนล่าง 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เบส ท๊อปคอนสตรัคชั่น หจก.เบส ท๊อป 494,000 บาท หจก.เบส ท๊อป มีคุณสมบัติ
บ้านหาดสวรรค์ ม.13 ต.วังเพิ่ม - คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ถูกต้องครบถ้วน
ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 494,000.00                

88 ขุดลอกลําห้วยกุดโด ช่วงบ้านโนนแต้ ม.5 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ต.โนนธาตุ - เขตตําบลหนองสองห้อง 493,000.00                
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

89 ขุดลอกลําห้วยทราย ช่วงบ้านนาจาน 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.10 ต.แวงน้อย - เขตเทศบาลตําบล 493,000.00                
แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

90 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านวังขอนแดง 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.15 - บ้านหัน ม.14 ต.หนองกุงธนสาร - 492,000.00                
บ้านหว้าทอง ม.1 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

91 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านนาเพียง ม.6 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.หนองกุงธนสาร - บ้านเรือ ม.1 492,000.00                
ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

92 ขุดลอกลําห้วยตะกั่ว ช่วงบ้านสวองใหม่ 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
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ม.8 ต.หนองไผ่ล้อม - เขตตําบลตะกั่วป่า 493,000.00                
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

93 ขุดลอกลําห้วยหมากจอก ช่วงบ้านลาน 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ม.5,6 ต.บ้านลาน - เขตตําบลแคนเหนือ 493,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

94 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วง ม.15 470,000 467,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น หจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 463,000 บาท หจก.เคแพค "
ต.บ้านทุ่ม - บ้านหนองตาไก้ ม.1 คอนสตรัคชั่น
ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 463,000.00                

95 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดกว้าง ม.3 494,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น หจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 486,000 บาท หจก.เคแพค "
ต.เมืองเก่า - เขตตําบลท่าพระ อ.เมือง คอนสตรัคชั่น
จ.ขอนแก่น 486,000.00                

96 ขุดลอกลําห้วยโสกแข้ ช่วงบ้านหนองวัดป่า 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.4 ต.ดอนดั่ง - เขตตําบลหนองสองห้อง 493,000.00                
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

97 ขุดลอกลําห้วยแอก ช่วงบ้านหันน้อย ม.10 497,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ต.หนองแวงโสกพระ - บ้านหันใหญ่ ม.6 492,000.00                
ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

98 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 485,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านเบญจวัลย์ ม.9 ต.บ้านใหม่ - 484,000.00                
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
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99 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
บ้านลอมไผ่ ม.2 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม 484,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

100 ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า ช่วงบ้านโจดหนองแก 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.1 ต.โจดหนองแก - เขตตําบลโสกนกเต็น 493,000.00                
อ.พล จ.ขอนแก่น

101 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาจาน ม.1 496,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 491,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น - คอนสตรัคชั่น
ทางหลวงหมายเลข 220 491,000.00                

102 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด ม.4 372,000 372,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 369,000 บาท บจก.พ่อขุนสี "
ต.ห้วยม่วง - ต.ภูปาม่าน อ.ภูผาม่าน ร่มเย็นเป็นสุข
จ.ขอนแก่น 369,000.00                

103 ขุดลอกลําห้วยซองแมว (ตอนบน) 270,000 270,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 268,000 บาท หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 "
บ้านวังทรายขาว ม.4 ต.ศรีสุข - 268,000.00                
บ้านหนองทุ่ม ม.5 ต.หนองแดง 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

104 ขุดลอกลําห้วยโสกรัง (ตอนบน) 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 497,000 บาท หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 "
บ้านวังทรายขาว ม.15 ต.ศรีสุข - 497,000.00                
บ้านหนองทุ่ม ม.3 ต.หนองแดง
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

105 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 499,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท 487,000 บาท หจก.เทพย์ทัศน์ มีคุณสมบัติ
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คอนกรีต (AC) บ้านหนองผือ ม.1 แอสเซท ถูกต้องครบถ้วน
ต.บ้านไผ่ - บ้านหนองแวงไร่ ม.1 487,000.00                
ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

106 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง "
แผ่นดิน หมายเลข 12 - บ้านโนนศิลา 495,000.00                
ม.9 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

107 ขุดลอกลําห้วยนา ช่วงบ้านทางขวาง 498,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.1 ต.ทางขวาง - เขตตําบลแวงน้อย 493,000.00                
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

108 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยหินเกิ้ง ม.11 495,000 551,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ต.โพนเพ็ก - ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี เจริญทรัพย์
จ.ขอนแก่น 490,000.00                

109 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้ารราชการ ม.15 280,000 283,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 27,700 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
ต.ท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน 27,700.00                  
หมายเลข 208 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

110 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน ม.1 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง "
ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - 495,000.00                
เขตอําเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ

111 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน ม.1 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ต.โนนอุดม - บ้านโนนทองหลาง ม.4 495,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
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112 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.5 ต.นาข่า - ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 494,000.00                
จ.ขอนแก่น

113 ขุดลอกลําห้วยบุ่งขี บ้านหนองก้านเหลือง 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.2 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี - ต.นาแพง 490,000.00                
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

114 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง ม.4 - 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านหินแตก ม.7 ต.นางาม - ต.นาข่า 494,000.00                
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

115 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง ม.4 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.โพนเพ็ก - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี 494,000.00                
จ.ขอนแก่น

116 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก ม.1 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.โพนเพ็ก - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี 494,000.00                
จ.ขอนแก่น

117 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง ม.8 - 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
โคกหลวง ต.โพนเพ็ก - ต.ท่าศาลา 494,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

118 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลืม 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
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ม.10 ต.นาข่า - ต.นางาม อ.มัญจาคีรี 494,000.00                
จ.ขอนแก่น

119 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุต ม.8 - 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านหนองหญ้าป้อง ม.9 ต.โพนเพ็ก - 494,000.00                
คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

120 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.3 - บ้านโคกสูง ม.4 ต.นางาม - ต.นาข่า 494,000.00                
 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

121 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงเรียนมัธยม 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
โพนเพ็ก ม.1 ต.โพนเพ็ก - ต.ท่าศาลา 494,000.00                
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

122 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาฮี ม.6 - 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านหนองไฮ ม.5 ต.โพนเพ็ก - ต.นาข่า 494,000.00                
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

123 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคุต ม.8 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
ต.โพนเพ็ก - ทางหลวงแผ่นดิน 494,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
หมายเลข 2062 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

124 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ  499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.6 ต.หนองแปน - ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 494,000.00                
จ.ขอนแก่น 



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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125 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น ม.3 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.ท่าศาลา - ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 494,000.00                
จ.ขอนแก่น

126 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม ม.2 - 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านโคกสูง ม.4 ต.นางาม - ต.นาข่า 494,000.00                
อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 

127 ขุดลอกลําห้วยแอก บ้านดอนหัน ม.8 470,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 466,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ดขอนแก่น - 466,000.00                
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

128 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.5- บ้านบูรณะ ม.3 ต.โพนเพ็ก - 494,000.00                
ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

129 ขุดลอกลําห้วยสนามม้า ช่วงบ้าน 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
หนองแวงยาว ม.1 ต.ดอนดู่ 493,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.หนองสองห้อง - เขตอําเภอเปือยน้อย 
จ.ขอนแก่น 

130 ขุดลอกลําห้วยบุหรี่ ช่วงบ้านแจ้ง ม.4 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
ต.โพนเพ็ก - ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี 490,000.00                
จ.ขอนแก่น  (ช่วงที่ 2)
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131 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านขามป้อม 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.10 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี - 490,000.00                
ถ.รพช.ขก.3115 จ.ขอนแก่น 

132 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหนองเกิ้ง 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.11 ต.โพนเพ็ก - บ้านหนองไห  ม.1 494,000.00                
ต.หนองแปน  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 

133 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.7 ต.โพนเพ็ก - ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 494,000.00                
จ.ขอนแก่น 

134 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง  ม.7 - 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
พื้นที่ป่าโคกหมาจอก  ต.โพนเพ็ก - 490,000.00                
ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

135 ขุดลอกลําห้วยฮอมแก้ว บ้านแคนเหนือ 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ - เขตตําบล 493,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

136 ขุดลอกลําห้วยทราย บ้านห้วยทราย ม.13 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
 ต.ละหานนา - เขตตําบลแวงน้อย 494,000.00                
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

137 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก ม.14 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.โพนเพ็ก - บ้านขาม ม.5  ต.สวนหม่อน  494,000.00                
อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 
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138 ขุดลอกลําห้วยหิน บ้านหนองคูรอง  ม.7 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 493,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.ลอมคอม  อ.พล - เขตตําบลแวงน้อย  493,000.00                
อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น

139 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง  498,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 493,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
ม.12,17 ต.ท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน 493,000.00                
หมายเลข ๒2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

140 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านดอนหัน ม.11 ต.กุดขอนแก่น 495,000.00                
อ.ภูเวียง - ต.บ้านกง อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น

141 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 484,000 484,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
บ้านทรัพย์เจริญ ม.6 ต.ซํายาง - 480,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

142 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านร่องกลอง ม.3 ต.ซํายาง - 484,000.00                
ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

143 ขุดลอกลําห้วยวังชู ช่วงบ้านดอนดู่ 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.5 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง - 494,000.00                
เขตอําเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

144 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
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จากทางหลวง 4021- บ้านนาเพียง ม.6 495,000.00                
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

145 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 494,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวง 4021 - บ้านโนนสวรรค์ 491,000.00                
ม.5- บ้านหัน ม.14 ต.หนองกุงธนสาร 
อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น 

146 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหนองแวง 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.13 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง - 493,000.00                
เขตตําบลโสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 

147 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านกุดบัว 488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.7 ต.ศรีสุข - ต.หนองแดง อ.สีชมพู 484,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น

148 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านห้วยโจด 487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 483,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.11 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น - 483,000.00                
ทางหลวง ขก 228

149 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางบ้านเจริญสุข 441,000 437,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 434,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.8 ต.บ้านใหม่ - ต.หนองแดง อ.สีชมพู 434,000.00                
จ.ขอนแก่น 

150 ขุดลอกลําห้วยหนองเรือ ช่วงบ้านหัวละเลิง 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 493,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ม.6 ตําบลดงเค็ง - เขตตําบลหนองสองห้อง 493,000.00                
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
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151 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้าน 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
หนองเม็กเหนือ ม.11 ต.หนองเม็ก - 493,000.00                
เขตตําบลหันโจด อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 

152 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
คอนกรีต (AC) แบบ Pavement 495,000.00                
In-Place Recycling บ้านวังตอ ม.10,14 
ต.บ้านค้อ อ.เมือง - อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

153 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติ
คอนกรีต (AC) แบบ Pavement 495,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
In-Place Recycling บ้านหินขาว ม.15 
ต.สาวะถี อ.เมือง - อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

154 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนาชุมแสง - 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
 หนองแก ช่วงจากบ้านนาชุมแสง ม.10 - 496,000.00                
บ้านหนองขาม ม.6 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - 
ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

155 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวง 4021 - บ้านหนองกุงธนสาร 495,000.00                
ม.1 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น 

156 ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้านหัวนา ม.3 495,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 492,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ต.จระเข้ - บ้านดอนหัน ม.8 ต.ยางคํา 492,000.00                



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

157 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองนิยม ม.14 375,000 386,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 372,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
ต.ท่าพระ - ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 372,000.00                

158 ปรับปรุงสวนหย่อมสถานีขนส่งผู้โดยสาร 150,000 149,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเก้าดีไซน์ แอนด์บิวด์ หจก.ทองเก้าดีไซน์ 147,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์ มีคุณสมบัติ
อ.ชุมแพ จ.จอนแก่น แอนด์บิวด์ แอนด์บิวด์ ถูกต้องครบถ้วน

159 ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า บ้านหนองไผ่ล้อม 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม - เขตเทศบาล - 493,000.00                
ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 

160 ขุดลอกลําห้วยเซ ช่วงบ้านสําราญ ม.4 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ต.โนนธาตุ - เขตตําบลหันโจด 493,000.00                
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 

161 ขุดลอกลําห้วยรวงน้อย ช่วงบ้านละหานนา 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.1 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย - 493,000.00                
เขตตําบลท่านางแนว อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น 

162 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ แบบเคพซีล 499,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 490,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บ้านหนองกระหนวน ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ - 490,000.00                
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ.บ้านแฮด 
จ.ขอนแก่น

163 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 485,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติ
คอนกรีต (AC) บ้านหนองขาม ม.15 485,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
ต.บ้านเป็ด - ถนนเหล่านาดี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น

164 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเรียง ม.9 485,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 480,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.หนองกุง อ.น้ําพอง - บ้านโนนทอง ม.5  ดีเวลลอปเมนท์  ดีเวลลอปเมนท์  ดีเวลลอปเมนท์
ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

165 ขุดลอกหนองกุดบ่อ บ้านโนนกระยอม 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ม.3 ต.โพธิ์ไชย และตําบลบ้านโคก คอนสตรัคชั่น
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 497,000.00                

166 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี (ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 476,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
ถนนสายบ้านหม้อ ม.5 ต.คูคํา - บ้านโนน (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
ม.1,2 ต.บ้านโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 476,000.00                

167 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี (ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 476,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
ถนนสายแยกทางหลวงบ้านหนองบัวน้อย - (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
บ้านกระนวน - บ้านยางคํา ม.6 476,000.00                
ต.กระนวน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

168 ปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านโนนสวรรค์  489,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 484,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ มีคุณสมบัติ
ม.8 ต.หนองกุง  อ.น้ําพอง - ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ถูกต้องครบถ้วน
บ้านนาอ่างทอง ม.7 ต.คําม่วง  484,000.00                
อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น 

169 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 474,000 474,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเก้าดีไซน์ แอนด์บิวด์ หจก.ทองเก้าดีไซน์ 473,500 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์ "
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แอนด์บิวด์ แอนด์บิวด์

473,500.00                

170 ขุดลอกหนองต่อ,หนองยาว บ้านสีหนาท 395,000 399,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 392,500 บาท หจก.แม่บุญ "
 ม.3 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 392,500.00                

171 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง ม.3 499,000 504,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 496,000 บาท บจก.มี พัฒนา "
ต.ศิลา - ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น

496,000.00                

172 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.16 499,000 501,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 496,000 บาท บจก.มี พัฒนา "
ต.ศิลา - บ้านสงเปือย ม.12 ต.บึงเนียม  ขอนแก่น
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 496,000.00                

173 ขุดลอกห้วยน้อย ช่วงบ้านหนองโน ม.5 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี - ทางหลวง 229 490,000.00                
จ.ขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 

174 ขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วงบ้านโนนคุต  495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ม.8 ต.โพนเพ็ก - ต.สวนหม่อน  490,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  (ช่วงที่ 2)

175 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายจากบ้านกุดดุก ม.3,4 ต.ดินดํา - 495,000.00                
ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

176 ขุดลอกลําห้วยกุดเวียน บ้านสามหมอ 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชั่น 494,000 บาท หจก.โพธิพยา "
ม.1 บ้านโนนทัน ม.2 ต.โพธิ์ไชย คอนสตรัคชั่น
และ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 494,000.00                

177 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านวังชัย ม.5 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง - 495,000.00                
ต.ขนวน อ.หนองนาคํา  จ.ขอนแก่น 

178 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านโคกสง่า ม.4 ต.บ้านเรือ 495,000.00                
อ.ภูเวียง - บ้านศาลาดิน ม.7 ต.ขนวน 
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น

179 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอล อี ดี บจก.ซัน แอล อี ดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอล อี ดี "
บนถนนสาย ขก ถ 10047 - (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
บ้านเทพอํานวย ม.9 ต.โนนสมบูรณ์ 461,000.00                
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

180 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอล อี ดี บจก.ซัน แอล อี ดี 476,000 บาท บจก.ซัน แอล อี ดี มีคุณสมบัติ
ในสาย ขก.ถ.10077 บ้านคอนฉิม ม.1 (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ถูกต้องครบถ้วน
ต.คอนฉิม - บ้านกุดหมากเห็บ ม.4 476,000.00                
ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

181 ขุดลอกลําห้วยสะแกลาด ช่วงบ้านตลาด 498,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวหลักสอง 1999 หจก.นิวหลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวหลักสอง 1999 "
ม.8 ต.ก้านเหลือง - เขตบ้านกุดรู ม.4 493,000.00                
ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

182 ขุดลอกลําห้วยหินแตก ช่วงบ้านตลาด 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.8 - บ้านโสกน้ําขาว ม.6 ต.ก้านเหลือง - 493,000.00                
 เขตตําบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

183 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านหนองแสง ม.8 ต.นาจาน - 484,000.00                
ต.วังหินลาด อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

184 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านเบญจวัลย์ ม.9 ต.บ้านใหม่ - 484,000.00                
ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

185 ขุดลอกลําห้วยโสกนาค (ตอนบน) 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ช่วงบ้านโสกนาค  ม.6 ต.วังม่วง 493,000.00                
อ.เปือยน้อย - เขตตําบลสําโรง 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 

186 ขุดลอกลําห้วยลอมไผ่ บ้านโคกม่วง ม.10 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 497,000 บาท หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 มีคุณสมบัติ
ต.ศรีสุข - บ้านหนองทุ่ม ม.3 ต.หนองแดง 497,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
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อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

187 ขุดลอกลําห้วยวังม่วง(ตอนบน) 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ช่วงบ้านโนนสว่าง ม.4 ต.วังม่วง - 493,000.00                
เขตตําบลเปือยน้อย อ.เปือยน้อย 
จ.ขอนแก่น 

188 ขุดลอกลําห้วยโจด ช่วงบ้านโนนเมือง 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.8 ต.โนนข่า - เขตบ้านโนนเพ็ก ม.8 493,000.00                
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 

189 ขุดลอกลําห้วยโปร่งวังแคน บ้านบุ่งเม่น 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 497,000 บาท หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 "
ม.2 ต.วังเพิ่ม - บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ ม.8 497,000.00                
ต.ศรีสุข  อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น 

190 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองเขียด 408,000 408,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 404,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "
ม.9 ต.หนองเขียด - ทางหลวงชนบท 2361 404,000.00                
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

191 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 499,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท 487,000 บาท หจก.เทพย์ทัศน์ "
คอนกรีต (AC) บ้านทุ่งมน ม.8 - แอสเซท
บ้านกอบง ม.11 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ - 487,000.00                
 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

192 ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านม่วงโป้ ม.23 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 496,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 มีคุณสมบัติ
ต.สาวะถี อ.เมือง - ต.ป่าหวายนั่ง 496,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
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193 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี ม.21 498,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 495,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ต.สาวะถี - ถนน (สาย บ.สาวะถี - 495,000.00                
บ.หนองปิง) อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

194 ขุดลอกลําห้วยคําปากดาว ช่วงบ้านขาม 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
ม.5 ต.สวนหม่อน - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี 490,000.00                
จ.ขอนแก่น 

195 ก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียน 500,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ซับสมบูรณ์พิทยาลัย อ.โคกโพธิ์ไชย  คอนสตรัคชั่น
จ.ขอนแก่น 496,000.00                

196 ซ่อมแซมทางเดินข้างอาคารสํานักงาน 498,800 498,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 498,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 498,000.00                
อาคาร 1 กับสํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

197 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเปือย ม.1 487,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 484,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง ม.2 ต.นางิ้ว 484,000.00                
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ช่วงที่ 2

198 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติ
คอนกรีต (AC) แบบ Pavement In-Place 495,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
Recycling บ้านลาดนาเพียง ม.14,20 
ต.สาวะถี อ.เมือง - อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

199 ขุดลอกลําห้วยเสียว บ้านมาบตากล้า ม.5 400,000 405,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เสรี พาวเวอร์ กรุ๊ป บจก.เสรี พาวเวอร์ กรุ๊ป 396,000 บาท บจก.เสรี พาวเวอร์ กรุ๊ป "
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ต.ปอแดง อ.ชนบท - เขตตําบลโนนศิลา 396,000.00                
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

200 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 490,000 475,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เสรี พาวเวอร์ กรุ๊ป บจก.เสรี พาวเวอร์ กรุ๊ป 472,000 บาท บจก.เสรี พาวเวอร์ กรุ๊ป "
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา  472,000.00                
ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

201 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หบจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น หบจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 494,000 บาท หบจก.เคแพค "
สาย ขก ถ 10059  บ้านโนนม่วง  - คอนสตรัคชั่น
 บ้านหนองปอ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 494,000.00                

202 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเป็ด ม.18 493,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หบจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น หบจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 486,000 บาท หบจก.เคแพค "
ต.บ้านเป็ด - เขตตําบลบ้านหว้า คอนสตรัคชั่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 486,000.00                

203 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายทางเข้าบ้านหนองพลวง ม.6 495,000.00                
ต.ทุ่งชมพู - ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น 

204 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ขก ถ 10021 สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง 495,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
ช่วงบ้านหว้าทอง ม.1,8 ต.หว้าทอง 
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

205 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายจากบ้านหัวนาหม่อ ม.5 495,000.00                
ต.กุดขอนแก่น - บ้านหนองกระแหล่ง 
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ม.5 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

206 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านหนองโพนน้อย ม.7 495,000.00                
ต.กุดขอนแก่น - บ้านหนองกุงธนสาร 
ม.2 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

207 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านรักชาติ ม.2,16 477,000 473,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พัชราการก่อสร้าง หจก.พัชราการก่อสร้าง 473,000 บาท หจก.พัชราการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ต.บัวใหญ่ - บ้านจําปา ม.7 ต.ทรายมูล 473,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น - ถนนสาย ขก.4007

208 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง ม.7 462,000 421,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 418,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ต.บ้านโต้น-บ้านหนองหญ้าข้าวนก ม.3 เจริญทรัพย์
ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 418,000.00                

209 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก ม.5 498,000 452,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 449,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ต.หนองแวง อ.พระยืน - บ้านทองหลาง เจริญทรัพย์
ม.5 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 449,000.00                

210 ปรับปรุงถนนลาดยางจากทางหลวง 4021 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
บ้านโนนสวรรค์ ม.5 ต.หนองกุงธนสาร 495,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

211 ขุดลอกลําห้วยขี้นาค บ้านโนนใหญ่ ม.1 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 497,000 บาท หจก.แม่บุญ "
ต.คอนฉิม - บ้านหนองทุ่ม ม.8 497,000.00                
ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

212 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
คอนกรีต (AC) แบบ Pavement 495,000.00                
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In - Place Recycling  สายบ้านม่วง 
 ม.10,11 ต.บ้านทุ่ม - บ้านสาวะถี  
ม.7,8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

213 ก่อสร้างพนังกั้นน้ําลําห้วยสามหมอ - 500,000 515,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท หจก.โพธิพยา "
ลําน้ําชี บ้านมูลนาค ม.7 ต.โพธิ์ไชย คอนสตรัคชั่น
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 497,000.00                

214 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ขก ถ 10025 สายบ้านทุ่งชมพู - 495,000.00                
บ้านกุดแคน ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น

215 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านหนองโก 487,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 483,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.2 ต.หนองแดง - ต.นาจาน อ.สีชมพู 483,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 

216 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 489,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 485,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองคลองน้อย ม.8- บ้านวังโพน 485,000.00                
ม.6 ต.ป่ามะนาว - ทางหลวงชนบท
สาย 2017 อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

217 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 488,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโคกม่วง ม.10 ต.ศรีสุข - 484,000.00                
ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
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218 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองไฮ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอี่ยมเส็ง บจก.เอี่ยมเส็ง 495,000 บาท บจก.เอี่ยมเส็ง "
ม.6 ต.นาเพียง - ถนนลาดยางสาย ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
หนองแกโนนพระเรือ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 495,000.00                

219 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านสว่างโนนสูง ม.3 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 488,000 บาท บจก.พ่อขุนสี "
ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน - ต.นาหนองทุ่ม ร่มเย็นเป็นสุข
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 488,000.00                

220 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 495,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
คอนกรีต (AC) บ้านโคกท่า ม.5 495,000.00                
ต.หนองตูม -ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

221 ขุดลอกลําห้วยโสกผือ ช่วงบ้านสระแก้ว 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง บจก.วันเดอร์คูล บจก.วันเดอร์คูล 495,000 บาท บจก.วันเดอร์คูล มีคุณสมบัติ
ม.1 ต.สระแก้ว - ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย 495,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 

222 ซื้อลูกรัง จํานวน 3,750 ลบ.ม. 491,250 491,250 เฉพาะเจาะจง หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 489,375 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
489,375.00                

223 ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๓๐ นิ้ว 125,000 101,650 เฉพาะเจาะจง ร้าน ภูมิพูลผลการค้า ร้าน ภูมิพูลผลการค้า 101,650 บาท ร้าน ภูมิพูลผลการค้า "
พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑๐ ตัว  101,650.00                
เพื่อติดตั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ 

224 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง  495,468 495,390 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.พี.เจ.ทับสะแก หจก.เอ.พี.เจ.ทับสะแก 495,390 บาท หจก.เอ.พี.เจ.ทับสะแก "
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ยางแอสฟัลท์ CRS – ๒ ชนิดบรรจุถัง  495,390.00                
 ๒๐๐ กิโลกรัม จํานวน   ๙๘  ถัง 

225 ซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 130,000 130,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นมาราธอน หจก.ขอนแก่นมาราธอน 130,000 บาท หจก.ขอนแก่นมาราธอน "
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 130,000.00                

226 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานจราจร ภายใน 298,000 298,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนพลซัพพลาย ร้าน ธนพลซัพพลาย 297,000 บาท ร้าน ธนพลซัพพลาย "
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 297,000.00                
ขอนแก่น จํานวน  4  รายการ 

227 ซื้อวัสดุการก่อสร้าง เพื่อฝึกปฏิบัติ 441,435 450,440 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 441,435 บาท บจก.พ่อขุนสี มีคุณสมบัติ
จัดทําฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา ร่มเย็นเป็นสุข ถูกต้องครบถ้วน
จํานวน 4 รายการ 441,435.00                

228 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรม 256,490 256,490 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มเห็ดสิริพร ฟาร์มเห็ดสิริพร 256,490 บาท ฟาร์มเห็ดสิริพร "
การเพาะเห็ดและการเลี้ยงและผลิต 256,490.00                
หม่อนไหม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

229 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 132,000 132,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชติธิดา ทราเวล หจก.โชติธิดา ทราเวล 132,000 บาท หจก.โชติธิดา ทราเวล "
ขนาดไม่น้อยกว่ ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ํามัน 132,000.00                
เชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

230 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 264,000 264,000 เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ ชินภักดี นายธนาวุฒิ ชินภักดี 264,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภักดี "
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 พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3 คัน 4 วัน 264,000.00                
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประจําปี 2561

0
231 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 132,000 132,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย มิตรเจริญพันธ์ นายศุภชัย มิตรเจริญพันธ์ 132,000 บาท นายศุภชัย มิตรเจริญพันธ์ มีคุณสมบัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ํามัน 132,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
เชื้อเพลิง ตามโครงการ ฝึกอบรมและศึกษ
าดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


