
ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนตาเหล็ก ม.10 1,023,000 1,023,000 e-bidding 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 500,000 บาท บจก.พ่อขุนสี เสนอราคาต่ําสุด

ต.วังสวาป - บ้านสองคอน ม.3 ต.นาฝาย 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 859,000 บาท ร่มเย็นเป็นสุข และมีคุณสมบัติ
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ ก่อสร้าง 500,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.มนตรีวัฒนา
5 หจก.โคราชพัฒนะ
6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

ก่อสร้าง
7 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูลผล

สวัสดิ์
8 หจก.ปรียาภัทรการโยธา
9 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
10 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข

2 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านกุดกว้าง 1,347,000 1,328,000 e-bidding 1 หจก.ฉัตรเพชร 1 หจก.ฉัตรเพชร 929,000 บาท หจก.ฉัตรเพชร เสนอราคาต่ําสุด
ม.17 ต.เมืองเก่า - ต.ดอนช้าง อ.เมือง แลนด์แอนด์เฮาส์ แลนด์แอนด์เฮาส์ แลนด์แอนด์เฮาส์ และมีคุณสมบัติ
จ.ขอนแก่น 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.โคราชพัฒนะ 1,210,000 บาท 929,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน

3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 1,199,000 บาท
4 บจก.มนตรีวัฒนา ก่อสร้าง
5 หจก.โคราชพัฒนะ 4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุ 1,279,988 บาท
6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร ก่อสร้าง

ก่อสร้าง 5 หจก.ธรรมทาง 1,300,000 บาท
7 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุ 6 หจก.ทรีแทนทีม 989,000 บาท

ก่อสร้าง คอนสตรัคชั่น
8 หจก.ธรรมทาง 7 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,128,800 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่   7    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

9 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 8 หจก.หินันต์ชัย 1,127,700 บาท
10 หจก.ณรงค์ รสชก. 9 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 965,000 บาท
11 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 10 หจก.ธ.ธีรา การโยธา 1,000,000 บาท
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 11 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 1,195,000
13 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
14 หจก.ทรีแทนทีมคอนสตรัคชั่น
15 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
16 หจก.หินันต์ชัย
17 หจก.ช.ธนาวิศว์
18 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น
19 หจก.ธ.ธีรา การโยธา
20 หจก.สมบูรณ์ขอนแก่น (2002)
21 บจก.เคแพคคอนสตรัคชั่น
22 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
23 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
24 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
25 บจก.วังอัศวิน
26 บจก.ต้นเงาะ ดีเวลลอปเมนท์
27 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
28 หจก.พีดีวิศวกรการโยธา
29 หจก.สหสมชัยธนาพร

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ 2,000,000 2,144,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,600,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด
คอนกรีต (AC) สาย ขก ถ 10071 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 1,929,000 บาท 1,600,000.00                และมีคุณสมบัติ
บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน 3 บจก.ทรายชลทิศ ก่อสร้าง ถูกต้องครบถ้วน
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3 หจก.เกศรินทณค้าไม้ 1,880,000 บาท

5 บจก.มนตรีวัฒนา และวัสดุก่อสร้าง
6 หจก.โคราชพัฒนะ 4 หจก.สินทวีขนส่ง (1994) 1,590,000 บาท



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร
ก่อสร้าง

8 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูลผล
สวัสดิ์

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.เกศรินทณค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
16 หจก.ธรรมทาง
17 หจก.ฉัตรเพชร แลนด์

แอนด์เฮาส์
18 หจก.สินทวีขนส่ง (1994)
19 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
20 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
21 หจก.ที.วร.พี.การโยธา
22 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
23 บจก.อําพนวิศวกรรม
24 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
25 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
26 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
27 หจก.พี.ที.ที.
28 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
29 บจก.ต้นเงาะดีเวลลอปเมนท์



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

30 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,447,000 2,471,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,444,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติถูกต้อง

คอนกรีต บ้านนาคําน้อย ม.3 ต.วังหินลาด - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 2,447,000 บาท 2,200,000.00                ครบถ้วนและ

ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.สวรรค์ประทานพร 2,200,000 บาท ต่อรองราคาลดลง

4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ ขนส่ง จากราคาที่เสนอ

5 บจก.มนตรีวัฒนา  จํานวนเงิน

7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 244,000.- บาท

ก่อสร้าง
8 หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูลผล

สวัสดิ์
9 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
10 หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้าง

ชัยภูมิ
11 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
12 หจก.อรุณกลการจัตุรัส
15 หจก.เกศรินทณค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
14 หจก.ธรรมทาง
15 หจก.ฉัตรเพชร แลนด์

แอนด์เฮาส์
16 หจก.สินทวีขนส่ง(1994)
17 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
18 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
19 บจก.อําพนวิศวกรรม
20 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
21 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง

หมายเหตุ ; หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง ขาดคุณสมบัติ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

22 หจก.นากลางพัฒนา(1992)
23 หจก.คิงส์วินท๊อป
24 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
25 หจก.พี.ที.ที.
26 บจก.ต้นเงาะ ดีเวลลอปเมนท์
27 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,500,000 1,533,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,065,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด
สายบ้านหนองศาลา ม.3 อ.ชุมแพ 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.โคราชพัฒนะ 1,400,000 บาท 1,065,000.00                และมีคุณสมบัติ
จ.ขอนแก่น 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 1,450,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1,240,000 บาท  
5 บจก.มนตรีวัฒนา และวัสดุก่อสร้าง
6 หจก.โคราชพัฒนะ 5 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 1,480,000 บาท
7 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 6 หจก.ณรงค์ รสชก. 988,000 บาท
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 7 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,149,000 บาท

ก่อสร้าง 8 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,072,000 บาท
9 หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูลผล 9 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 1,440,000 บาท

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

และวัสดุก่อสร้าง
15 หจก.ธรรมทาง
16 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น
17 หจก.ณรงค์ รสชก.
18 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

หมายเหตุ ; หจก.ณรงค์ รสชก.ขาดคุณสมบัติ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

19 หจก.ฉัตรเพชร แลนด์
แอนด์เฮาส์

20 หจก.สินทวีขนส่ง(1994)
21 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
22 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
23 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
24 บจก.อําพนวิศวกรรม
25 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
26 หจก.นากลางพัฒนา(1992)
27 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
28 หจก.พี.ที.ที.
29 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
30 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
31 บจก.สหสมชัยธนาพร

6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหมากพริก ม.2 1,998,000 1,993,000 e-bidding 1 หจก.เจษอนันต์ 1 หจก.เจษอนันต์ 1,401,870 บาท หจก.เจษอนันต์ เสนอราคาต่ําสุด
ต.แคนเหนือ - ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น และมีคุณสมบัติ
จ.ขอนแก่น 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 1,729,000 บาท 1,401,870.00                ถูกต้องครบถ้วน

3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ ก่อสร้าง
4 บจก.มนตรีวัฒนา 3 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1,640,000 บาท
5 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร และวัสดุก่อสร้าง

ก่อสร้าง 4 หจก.ศรัญญก่อสร้าง 1,980,000 บาท
6 หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูลผล 5 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,900,000 บาท

สวัสดิ์ 6 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,640,000 บาท
7 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
8 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

9 หจก.ธรรมทาง
10 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
11 หจก.ฉัตรเพชร แลนด์

แอนด์เฮาส์
12 หจก.ศรัญญก่อสร้าง
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
14 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
15 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
16 บจก.อําพนวิศวกรรม

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,650,000 2,639,000 e-bidding 1 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 1 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 2,049,000 บาท หจก.สินทวีขนส่ง(1994) เสนอราคาต่ําสุด
 บ้านผักหวาน ม.2 ต.บ้านลาน - ต.หินตั้ง 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.อาคเนย์รุ่งเรือง 2,098,000 บาท 2,049,000.00                และมีคุณสมบัติ
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 2,399,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.มนตรีวัฒนา ก่อสร้าง
5 หจก.อาคเนย์รุ่งเรือง 4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 2,340,000 บาท
6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร และวัสดุก่อสร้าง

ก่อสร้าง 5 หจก.ฉัตรเพชร แลนด์ 1,840,000 บาท
7 หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูลผล แอนด์เฮาส์ (ขาดคุณสมบัติ)

สวัสดิ์ 6 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,450,000 บาท
8 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร 7 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,190,000 บาท

คอนสตรัคชั่น
9 หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้าง

ชัยภูมิ
10 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
11 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
12 หจก.ฉัตรเพชร แลนด์

แอนด์เฮาส์



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
14 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
15 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
16 หจก.เทพย์ทัศแอสเซท
17 บจก.อําพนวิศวกรรม
18 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
19 หจก.พี.ที.ที

8 ซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน 2,300,000 2,280,000 e-bidding 1 บจก.กรุงไทยแทรกเตอร์ บจก.กรุงไทยแทรกเตอร์ 2,225,000 บาท บจก.กรุงไทย เสนอราคาต่ําสุด
จํานวน 1 คัน 2 บจก.พิณสยาม แทรกเตอร์ และมีคุณสมบัติ

3 บจก.พาวเวอร์พัส กรุ๊ป 2,225,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
(ประเทศไทย)

4 บจก.เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียริ่ง
5 บจก.ยนต์ตระการเครื่องจักรกล
6 บจก.ยูโรแทรค
7 บจก.สุรินทร์วัฒนา

อโกรโปรดักส์
8 หจก.ท่าพระคอนสรัคชั่น
9 หจก.สิณารัตน์ก่อสร้าง
10 หจก.สิณิฎาการโยธา

9 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
จากทางหลวงชนบท 4021 - บ้านหนอง 495,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
กะแหล่ง ม.5 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

10 ขุดลอกลําห้วยหินลาดน้อย ช่วงบ้านทุ่งมน 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.3 ต.ละหานนา - เขตตําบลท่าวัด 493,000.00                  



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
11 ขุดลอกลําห้วยบ่อ ช่วงบ้านหนองแวงแอก 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 493,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 มีคุณสมบัติ

ม.4 ต.โนนข่า - บ้านหันน้อย ม.10 493,000.00                       ถูกต้องครบถ้วน
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

12 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านโพนเพ็ก ม.7 ต.ภูเวียง -บ.ห้วยซัน 495,000.00                  
 ม.7 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

13 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโนนสวัสดิ์ ม.7 496,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.บริบูรณ์ - ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 493,000.00                  

14 ก่อสร้างท่อเหล่ยม คสล.ข้ามวังน้ําแดง 336,000 349,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 334,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
บ้านหนองสรวง ม.12 ต.หนองเม็ก - 334,000.00                  
ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวง 2038 - บ้านวังขอนแดง 495,000.00                  
ม.15 (แยกบ้านโคกไม้งาม) 
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

16 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายจากบ้านกุดขอนแก่น ม.6 496,000.00                  
ต.กุดขอนแก่น - ต.ดินดํา อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

17 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
บ้านโคกกลาง ม.4 ต.หว้าทอง - ต.ดินดํา 495,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านจอมบึง ม.10 496,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.สีชมพู - ถนนหมายเลข 228 ทางหลวง 493,000.00                  
ชุมแพ - หนองบัวลําภู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

19 ปรับปรุงถนนลาดยาง จากทางหลวง 2038 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
แยกบ้านโคกไร่ - ทางหลวงชนบท 495,000.00                  
ดอนหัน - โคกสูง ต.สงเปือย อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

20 ขุดลอกหน้าฝายชลประทานลําห้วยเสือเฒ่า 342,000 345,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 339,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ช่วงบ้านโคกสูง ม.8 ต.หนองเม็ก - ต.สําโรง 339,000.00                       
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

21 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 252,000 287,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 250,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวงหมายเลข 2133 - บ้านบุ่ง 250,000.00                  
มะไฟ ม.5 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

22 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านทุ่งชมพู ม.1 - บ้านดอนดู่ ม.3 495,000.00                  
ต.ทุ่งชมพู - ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

23 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนหัวช้าง ม.13 472,000 468,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พัชราการก่อสร้าง หจก.พัชราการก่อสร้าง 465,000 บาท หจก.พัชราการก่อสร้า มีคุณสมบัติ
ต.บัวใหญ่ - บ้านโนนเชือก ม.7 ต.บ้านขาม 465,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ ม.5 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
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ต.โพนเพ็ก - ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี 494,000.00                  
จ.ขอนแก่น

25 ขุดลอกลําห้วยหนองเอี่ยน บ้านสร้างเอี่ยน 499,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.8 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ - อ.โนนศิลา 494,000.00                  
จ.ขอนแก่น

26 ขุดลอกลําห้วยใหญ่ บ้านนางิ้ว ม.12 500,000 520,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ต.ซํายาง - แหล่งเกษตรภูเม็ง ต.บ้านเม็ง 497,000.00                  
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

27 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุต ม.8 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.โพนเพ็ก - ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 494,000.00                  
จ.ขอนแก่น

28 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลา ม.28 ต.ศิลา - 499,000 501,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิรชัช อินเตอร์ บจก.ศิรชัช อินเตอร์ 496,000 บาท บจก.ศิรชัช อินเตอร์ "
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 เทรดดิ้ง เทรดดิ้ง เทรดดิ้ง
(ถนนเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 496,000.00                  

29 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านท่าช้างน้อย 496,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.2 ต.บริบูรณ์ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู 493,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น

30 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง - 495,000.00                  
บ้านโคกกลาง - บ้านห้วยยาง ม.3
ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
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31 ปรับปรุงเสริมถนนลาดยาง จากทางหลวง 285,000 302,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 283,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
2038 - บ้านถ้ําแข้ ม.8 ต.สงเปือย 283,000.00                  
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

32 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโคกสงเปือย ม.4 - บ้านกุดแคน 495,000.00                  
ม.5 ต.ทุ่งชมพู - ต.นาหว้า อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

33 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านอ่างทอง 488,000 554,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 485,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.1 ต.ดงลาน - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู 485,000.00                  
จ.ขอนแก่น

34 ขุดลอกลําห้วยวังม่วง(ตอนบน) 497,000 504,000 เฉพาะเจาะจง บจก.วันเดอร์คูล บจก.วันเดอร์คูล 494,000 บาท บจก.วันเดอร์คูล "
ช่วงบ้านวังม่วง ม.1 ต.วังม่วง - ต.สระแก้ว 494,000.00                  
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

35 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วย 439,000 457,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 437,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ มีคุณสมบัติ
ยางบง บ้านหนองกุงใหม่ ม.10 ต.คึมชาด - 437,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

36 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยโกรก 328,000 341,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 326,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
(ตอนบน บ้านตะกั่วป่า ม.1 ต.ตะกั่วป่า - 326,000.00                  
ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

37 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วย 332,000 346,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 330,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
เสือเต้น บ้านโนนชาด ม.5 ต.ดงเค็ง - 330,000.00                  
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ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

38 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวบึง ม.3 456,000 454,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 451,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.พังทุย อ.น้ําพอง - ต.คําม่วง ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 451,000.00                  

39 ปรับปรุงถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้าน 498,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
โสกนาค ม.6 ต.วังม่วง - บ้านวังหิน ม.2 495,000.00                  
ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

40 ขุดลอกลําห้วยวังม่วง ช่วงบ้านโนนสว่าง 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ม.4 ต.วังม่วง - ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 495,000.00                  
จ.ขอนแก่น

41 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองทุ่ม 498,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.2 - บ้านนาชุมแสง ม.1 ต.นาชุมแสง - 495,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

42 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) 481,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 477,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง "
บ้านดงกลาง ม.5 ต.บ้านโต้น - บ้านพระบุ (บีบีบี)
ม.1 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 477,000.00                  

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง ม.17 416,000 404,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 400,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง - ต.คําม่วง ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 400,000.00                  

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโต้น ม.1 472,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 468,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง "
ต.บ้านโต้น อ.พระยืน - บ้านหนองขาม (บีบีบี)
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ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 468,000.00                  

45 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคอนสวรรค์ ม.9 486,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พัชราการก่อสร้าง หจก.พัชราการก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.พัชราการก่อสร้าง "
ต.บ้านขาม - บ้านคอกคี ม.10 ต.บัวใหญ่ 478,000.00                  
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

46 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ 499,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 487,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
คอนกรีต (AC) บ้านแฮด ม.2 ต.บ้านแฮด - 487,000.00                  
บ้านโนนพันชาติ ม.10 ต.โคกสําราญ
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

47 ขุดลอกลําห้วยซับครัว ช่วงบ้านคําคันโซ 495,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ม.6 - บ้านคําปากดาว ม.5 ต.คําแคน 490,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
เชื่มตําบลท่าศาลา - ทางหลวงหมายเลข
ขก 1027 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

48 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบึงอีเฒ่า ม.5 499,000 501,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิริชัช อินเตอร์เทรด บจก.ศิริชัช อินเตอร์เทรด 496,000 บาท บจก.ศิริชัช "
ต.ศิลา - ทางหลวงหมายเลข ขก 1027 อินเตอร์เทรด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 496,000.00                  

49 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางหลวง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "
ท้องถิ่น หมายเลข 2246- บ้านหนองแวงใน 497,000.00                  
ม.9 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น

50 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านหันใหญ่ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "
ม.6 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 497,000.00                  
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51 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพังทุย ม.10 485,000 482,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 479,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.พังทุย อ.น้ําพอง - บ้านอ่างทอง ม.7 ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
ต.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 479,000.00                  

52 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพังทุย ม.10 311,000 308,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 305,500 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.พังทุย - บ้านดงเย็น ม.11 ต.บัวเงิน ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 305,500.00                  

53 ขุดลอกลําห้วยหนามแดง ช่วงบ้านสระแก้ว 497,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเกรท คอนสตรัคชั่น หจก.บีเกรท คอนสตรัคชั่น 494,000 บาท หจก.บีเกรท มีคุณสมบัติ
ม.1 ต.สระแก้ว - บ้านหนองแสง ม.2 คอนสตรัคชั่น ถูกต้องครบถ้วน
ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 494,000.00                  

54 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 485,000 521,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายบ้านโคกพัฒนา - บ้านใหม่สุขสันต์ 482,000.00                  
ม.8 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

55 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านพระบาท ม.2 ต.หว้าทอง - ต.ดินดํา 496,000.00                  
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

56 ขุดลอกลําห้วยพังชู ช่วงบ้านสระแก้ว ม.1 455,000 461,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเกรท คอนสตรัคชั่น หจก.บีเกรท คอนสตรัคชั่น 452,000 บาท หจก.บีเกรท "
ต.สระแก้วอ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น - 452,000.00                  
ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

57 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากบ้านนาแพง ม.3 ต.เขาน้อย 494,000.00                  
อ.เวียงเก่า - บ้านบุ่งมะไฟ ม.5 ต.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น
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58 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านดงลาน 488,000 555,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 485,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.1,9 ต.ดงลาน - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู 485,000.00                       
จ.ขอนแก่น

59 ขุดลอกลําห้วยหนองแซง ช่วงบ้านทับบา 300,000 321,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 298,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) มีคุณสมบัติ
ม.3 ต.เมืองพล - เขตบ้านหันน้อย ม.10 298,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

60 ขุดลอกลําห้วยบ่อ ช่วงบ้านบ่อตะครอง 300,000 321,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 298,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "
ม.3 ต.โนนข่า - บ้านหันน้อย ม.10 298,000.00                  
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

61 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยวังคูณ 332,000 332,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 330,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
บ้านโนนกรวด ม.13 ต.หนองสองห้อง - 330,000.00                  
ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

62 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วย 332,000 332,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 330,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
บักหนวด บ้านบก ม.7 ต.หนองสองห้อง 330,000.00                  
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

63 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ ม.13 476,000 471,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 468,000 บาท หจก.ส.พัฒน "
ต.บัวเงิน - ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น วิศวการโยธา

468,000.00                  

64 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโนนสะอาด 494,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ขก 3019 - บ้านหนองตาไก้ อ.สีชมพู 491,000.00                  
จ.ขอนแก่น
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65 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านอ่างทอง 488,000 555,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 485,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.1 - บ้านดงลาน ม.9 ต.ดงลาน - 485,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

66 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วย 462,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 460,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
หมากมูบ บ้านสําโรงเหนือ ม.6 ต.สําโรง - 460,000.00                  
ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

67 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในสถานีขนส่ง 203,000 203,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ตักศิลา อินเตอร์ไพล์ บจก.ตักศิลา อินเตอร์ไพล์ 202,000 บาท บจก.ตักศิลา "
ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อินเตอร์ไพล์

202,000.00                  

68 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโนนไผ่งาม ม.12 496,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.สีชมพู - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 493,000.00                  

69 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 496,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ขก ถ 10026 สายบ้านโคกสหกรณ์ - 496,000.00                  
บ้านทุ่งชมพู ช่วงบ้านพระบาทโนนคูณ
ม.8 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

70 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวง 2038 - บ้านใหม่สุขสันต์ 495,000.00                  
ม.8 (หน้าร้านข้าวปุ้น) ต.บ้านเรือ 
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

71 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโคกป่ากุง 494,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
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ม.1 ต.สีชมพู - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู 491,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น

72 ขุดลอกหนองตาไกล้ ช่วงบ้านหนองตาไกล้ 320,000 323,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 318,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ม.11 ต.ตะกั่วป่า - เขตเทศบาลตําบล 318,000.00                  
หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

73 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านซํายาง 485,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.1 ต.ซํายาง - ต.ภูห่าน อ.สีชมพู 482,000.00                  
จ.ขอนแก่น

74 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
บ้านโนนเจริญ ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - ต.หนองกุงศรี 461,000.00                  
อ.โนนสะอาด จ.อุดนธานี

75 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
บ้านคําป่ากอ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - ต.หนองกุงศรี 461,000.00                  
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

76 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี มีคุณสมบัติ
บนถนนสาย ขก ถ 10047 บ้านวังน้ําทิพย์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ถูกต้องครบถ้วน
ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง 461,000.00                  
จ.ขอนแก่น
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77 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
บ้านหัวฝาย ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ - (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
บ้านดงเย็น ม.5 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง 461,000.00                  
จ.ขอนแก่น

78 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 476,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
ในสายแยกทางหลวง 2233 - (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
บ้านตลาดน้อย ม.7 บ้านวังหว้า ม.6 476,000.00                  
ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

79 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - ต.กุดหมากไฟ 461,000.00                  
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

80 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
บนถนนสาย ขก ถ 10047 - บ้านป่าเปือย (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ บ้านนาง้อง ม.2 461,000.00                  
ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

81 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 476,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี มีคุณสมบัติ
ช่วงที่ 1 -บ้านบ่อใหญ่ ม.3,8 ต.คําคู (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ถูกต้องครบถ้วน
ช่วงที่ 2 ถนนสายบ้านคู ม.1 - 476,000.00                  
บ้านหนองบัวคํามูล ม.4 ต.คําคู  
อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น

82 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 476,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
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ถนนสายแยกทางหลวง 2152 - (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
บ้านคําแมด อ.ซําสูง - บ้านตอกเกี้ย 476,000.00                  
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

83 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนลาน ม.6 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอี่ยมเส็ง บจก.เอี่ยมเส็ง 495,000 บาท บจก.เอี่ยมเส็ง "
ต.นาเพียง - บ้านหินตั้ง ม.9 ต.โนนอุดม ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 495,000.00                  

84 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
บนถนนสาย ขก ถ 10047 - บ้านโคกกลาง (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ ม.3 ต.นางิ้ว 461,000.00                  
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

85 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 476,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
บนถนนสายบ้านหนองบัวน้อย - (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
บ้านกระนวน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 476,000.00                  

86 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี มีคุณสมบัติ
บ้านโนนหัวช้าง ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ถูกต้องครบถ้วน
อ.เขาสวนกวาง - ต.กุดหมากไฟ 461,000.00                  
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

87 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 476,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
ถนนสายบ้านซําโอง ม.6 ต.ห้วยเตย (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
เชื่อมถนนสายบ้านโสกขาแก้ว ม.3 - 476,000.00                  
บ้านนายม ม.5 ต.บ้านโนน อ.ซําสูง
จ.ขอนแก่น
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88 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากทางหลวง 494,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ดอนหันโคกสูง - บ้านสงเปือย ม.1 491,000.00                  
(ช่วงวัดป่ากิตติญานุสรณ์) ต.สงเปือย
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

89 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
บนถนนสาย ขก ถ 10047 - บ้านนาง้อง (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
ม.2 ต.นางิ้ว - บ้านเทพอํานวย ม.9 461,000.00                  
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

90 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านซําจําปา 488,000 608,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 486,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.6 ต.ดงลาน - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู 486,000.00                  
จ.ขอนแก่น

91 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 485,000 513,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สายโสกเสือ - บ้านหนองพลวง ม.6 482,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

92 ก่อสร้างถนน คส.สายจากบ้านบุ่งมะไฟ 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.5 ต.ภูเวียง - บ้านนาแพง ต.เขาน้อย 494,000.00                  
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

93 ขุดลอกขยายหนองขี้เขิบ บ้านมูลนาค 469,000 482,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 466,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ม.7 ต.โพธิ์ไชย และตําบลบ้านโคก คอนสตรัคชั่น
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 466,000.00                  

94 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ ม.9 397,000 393,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 391,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
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ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง - ต.หัวนาคํา ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 391,000.00                  

95 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนเชือก ม.7 460,000 456,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พัชราการก่อสร้าง หจก.พัชราการก่อสร้าง 453,500 บาท หจก.พัชราการก่อสร้าง "
ต.บ้านขาม อ.น้ําพอง - บ้านโคกท่า ม.5 453,500.00                  
ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

96 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 476,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี "
ในสายแยกทางหลวง 2233 - บ้านโสกไผ่ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย)
ม.6 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 476,000.00                  

97 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 464,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ซัน แอลอีดี(ประเทศไทย) บจก.ซัน แอลอีดี 461,000 บาท บจก.ซัน แอลอีดี มีคุณสมบัติ
บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ - (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ถูกต้องครบถ้วน
บ้านดงเย็น ม.5 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง 461,000.00                  
จ.ขอนแก่น

98 ขุดลอกลําห้วยตอดู่ ช่วงบ้านดอนแดง 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง บจก.โชคชัยเจริญยิ่งก่อสร้าง บจก.โชคชัยเจริญยิ่งก่อสร้าง 495,000 บาท บจก.โชคชัยเจริญยิ่ง "
ม.3 ต.สําโรง  อ.หนองสองห้อง - ก่อสร้าง
เขตตําบลป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

99 ขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วงบ้านหินลาด 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง บจก.โชคชัยเจริญยิ่งก่อสร้าง บจก.โชคชัยเจริญยิ่งก่อสร้าง 495,000 บาท บจก.โชคชัยเจริญยิ่ง "
ม.5 ต.สําโรง - เขตตําบลวังหิน ก่อสร้าง
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 495,000.00                  

100 ขุดลอกลําห้วยพร้าว ช่วงบ้านหนองแสง 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง บจก.โชคชัยเจริญยิ่งก่อสร้าง บจก.โชคชัยเจริญยิ่งก่อสร้าง 495,000 บาท บจก.โชคชัยเจริญยิ่ง "
ม.2 ต.ดอนดู่ - เขตตําบลคึมชาด ก่อสร้าง
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 495,000.00                  
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101 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (SKEW 30 องศา) 343,000 357,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 341,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ข้ามลําห้วยโกรก (ตอนล่าง) บ้านตะกั่วป่า ก่อสร้าง
ม.1 ต.ตะกั่วป่า - ต.หนองไผ่ล้อม 341,000.00                  
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

102 ขุดลอกลําห้วยโกรก ช่วงบ้านโกรก ม.10 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ต.ดงเค็ง - เขตบ้านตะกั่วป่า ม.1 495,000.00                  
ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

103 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ขก ถ 10029 สายบ้านหนองกระแหล่ง - 495,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
 แยกบ้านโคกไม้งาม - บ้านโคกไม้งาม ม.7
 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

104 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านสันติสุข ม.6 494,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.หนองแดง - ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู 491,000.00                  
จ.ขอนแก่น

105 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10062 บ้านทองหลาง - 478,000.00                  
 บ้านโต้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

106 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย เลี่ยงเมืองขอนแก่น - 478,000.00                  
วัดทุ่งเศรษฐี - บ้านหนองไฮ ม.8 ต.พระลับ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

107 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
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บนถนนสาย ขก ถ 10071 478,000.00                  
บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

108 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วย 439,000 439,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 436,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ มีคุณสมบัติ
มะเฟือง(ตอนล่าง) บ้านบก ม.7 436,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ต.หนองสองห้อง - ต.ดงเค็ง 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

109 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย  ขก  ถ 10063 บ้านแดงน้อย - 478,000.00                  
บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

110 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10061 บ้านม่วง - 478,000.00                  
บ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

111 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10059 - บ.โนนม่วง - 478,000.00                  
บ้านหนองปอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

112 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น
 บนถนนสาย ขก ถ 10083 บ้านโนนกู่ - 478,000.00                  
บ้านป่าหวายนั่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

113 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
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บนถนนสาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือง - 478,000.00                  
บ้านหนองกอย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

114 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น มีคุณสมบัติ
บนถนนสาย แยกทางหลวงชนบท 1006 - 478,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
บ้านวังตอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

115 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก - 478,000.00                  
บ้านพระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

116 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 - 478,000.00                  
บ้านเหล่าโพนทอง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

117 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 478,000.00                  
ขก ถ 4019 บ้านหินลาด อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น

118 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านวังขอนแดง 494,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.3 ต.ดงลาน - บ้านซําขาม ม.8 อ.สีชมพู 491,000.00                  
จ.ขอนแก่น

119 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านนาอุดม ม.4 496,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.ดงลาน - ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู 491,000.00                  
จ.ขอนแก่น
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120 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านอ่างทอง 496,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.7 ต.ดงลาน - ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู 491,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น

121 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากบ้านหนองดู่ ม.12 - อุทยานแห่งชาติ 494,000.00                  
ภูเวียง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขนแก่น

122 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายบ้านโคกสูง ม.15 ต.ในเมือง - 494,000.00                  
บ้านโคกสว่าง ม.5 ต.เขาน้อย - 
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

123 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านหนองคูบัว 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ประเสริฐรุ่งเรือง หจก.ทรัพย์ประเสริฐรุ่งเรือง 496,000 บาท หจก.ทรัพย์ประเสริฐ "
ม.4 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง รุ่งเรือง
จ.ขอนแก่น - เขตบ้านหนองหว้า 496,000.00                  
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรีมย์

124 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 - 482,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านหนองนาคํา ม.8 ต.เมืองเก่า 480,000.00                  
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

125 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบุ่งแสง ม.7 495,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.นาชุมแสง - อบต.สงเปือย ต.สงเปือย 492,000.00                  
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

126 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 496,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ขก ถ 10019 สายบ้านโคกสหกรณ์ - 493,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
บ้านนาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
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127 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านค้อ ม.12 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง 494,000.00                  
จ.ขอนแก่น

128 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 524,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากบ้านซงหนองขาม ม.2 ถึงแยก 495,000.00                  
บ้านหนองคอง ม.11 ต.ในเมือง - 
ต.เขาน้อยอ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

129 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 485,000 513,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายบ้านหนองกุงเซิน ม.1 ต.หนองกุงเซิน 482,000.00                  
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น - เขื่อนอุบลรัตน์

130 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ ม.6 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
ต.พระลับ - ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง 496,000.00                  
จ.ขอนแก่น

131 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ ม.6 490,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 487,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
(สายบ้านหนองส้มมอ) ต.ดินดํา อ.ภูเวียง - 487,000.00                  
บ้านศาลาดิน ม.7 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา
จ.ขอนแก่น

132 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองคูบัว 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ประเสริฐรุ่งเรือง หจก.ทรัพย์ประเสริฐ 496,000 บาท หจก.ทรัพย์ประเสริฐ มีคุณสมบัติ
ม.4 - บ้านหนองเปล่ง ม.3 ต.ตะกั่วป่า รุ่งเรือง รุ่งเรือง ถูกต้องครบถ้วน
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น - เขตอําเภอ 496,000.00                  
บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

133 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 485,000 513,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
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สายจากแหล่งท่องเที่ยวพัทยา 2 - 482,000.00                  
บ้านหนองโน ม.2 ต.หนองกุงเซิน -
ทางหลวง ขก ถ 95-03 - บ้านโนนม่วง
ม.7 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

134 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สาย ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง 495,000.00                  
ช่วงบ้านห้วยบง ม.3 ต.หว้าทอง -
บ้านทุ่งชมพู ม.1 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

135 ขุดลอกลําห้วยหินลาด ช่วงบ้านหนองโก 496,000 502,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
ม.6 ต.ขามป้อม - ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย 493,000.00                  
จ.ขอนแก่น

136 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสงเปือย ม.13 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
ต.พระลับ - ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง 496,000.00                  
จ.ขอนแก่น

137 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
จากถนนไร่วรรณศรี บ้านหนองดู่ ม.12 - 494,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
วัดถ้ําผาเกิ้ง ต.ในเมือง - ต.เมืองเก่าพัฒนา
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

138 ปรับปรุงถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) 498,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
สายแยกทางหลวงหมายเลข 2297 - 495,000.00                  
บ้านหัวขัว ม.1 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น
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139 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก้งค้อ ม.2 500,000 511,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย - บ้านหัวฝาย คอนสตรัคชั่น
ม.4 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 497,000.00                  

140 ขุดลอกลําห้วยยาง บ้านหนองสะแบง 497,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 492,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง "
ม.8 ต.ห้วยแก อ.ชนบท - เขตอําเภอ (บีบีบี)
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 492,000.00                  

141 ขุดลอกลําห้วยกุดตาวงษ์ บ้านป่าหวายนั่ง 500,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 497,000 บาท หจก.เฮงหลี "
ม.1 ต.ป่าหวายนั่ง และตําบลโคกงาม ก่อสร้าง 2015
อ.บ้านฝาง และตําบลนาหว้า อ.เมือง 497,000.00                  
จ.ขอนแก่น

142 ขุดลอกลําห้วยวังขอนจิก บ้านกระพี้ ม.8 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 497,000 บาท หจก.เฮงหลี มีคุณสมบัติ
ต.บ้านเหล่าและบ้านหนองชาด ม.2 ก่อสร้าง 2015 ถูกต้องครบถ้วน
ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง และตําบลบ้านหว้า 497,000.00                  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

143 ซ่อมแซมห้องน้ําใต้อัฒจันทร์สนามฟุตบอล 414,000 414,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 410,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "
ด้านมีกระถางคบเพลิง สนามกีฬา 410,000.00                  
อบจ.ขอนแก่น

144 ปรับปรุงถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) 496,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
สายบ้านวังม่วง - บ้านโนนเหลี่ยม ม.4
ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
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145 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านโนนอุดม 425,000 429,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 423,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.11 ต.ศรีสุข - ต.หนองแดง อ.สีชมพู 423,000.00                  
จ.ขอนแก่น

146 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านหนองทุ่ม 495,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.3 ต.หนองแดง - ต.นาจาน อ.สีชมพู 492,000.00                  
จ.ขอนแก่น

147 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโพธิ์ทอง ม.7 495,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.หนองแดง - ทางหลวงแผ่นดินสายชุมแพ - 492,000.00                  
หนองบัวลําภู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

148 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 485,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สายจากวัดถ้ําผาเกิ้ง - อุทยานแห่งชาติ 482,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ภูเวียง (เส้นหนองขี้เห็น) อ.เวียงเก่า
จ.ขอนแก่น

149 ขุดลอกลําห้วยขอนสัก ช่วงบ้านหนองแสง 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชัยเจริญยิ่ง หจก.โชคชัยเจริญยิ่ง 495,000 บาท หจก.โชคชัยเจริญยิ่ง "
ม.2 ต.ดอนดู อ.หนองสองห้อง - ก่อสร้าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง
เชตตําบลสระแก้ว อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 495,000.00                  

150 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาโพธิ์ ม.2,9 499,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 496,000 บาท หจก.แม่บุญ "
ต.โนนสะอาด - บ้านโนนทอง ม.1 496,000.00                  
ต.โนนทอง อ.แววงใหญ่ จ.ขอนแก่น

151 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 128,000 129,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 126,500 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง "
ม.4 ต.คําม่วง - ต.เขาสวนกวาง (บีบีบี)
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อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 126,500.00                  

152 ขุดลอกหนองโนนตาล บ้านโนนตาล ม.9 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 497,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ต.ตะกั่วป่า - เขตตําบลหนองไผ่ล้อม 497,000.00                  
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

153 ขุดลอกลําห้วยตะกั่วป่า ช่วงบ้านตะกั่วป่า 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ม.1 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง - 495,000.00                  
เขตอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

154 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 478,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น มีคุณสมบัติ
บนถนนสาย ขก ถ 10011 บ้านหนองบัว-  ดีเวลลอปเมนท์  ดีเวลลอปเมนท์  ดีเวลลอปเมนท์ ถูกต้องครบถ้วน
บ้านคําหัวช้าง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 478,000.00                  

155 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 280,000 280,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 278,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น "
บนถนนสาย ขก ถ 10053 โคกใหญ่ -  ดีเวลลอปเมนท์  ดีเวลลอปเมนท์  ดีเวลลอปเมนท์
บ้านนาโพธิ์ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 278,000.00                  

156 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10095 แยกทางหลวง 478,000.00                  
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) -
บ้านปากเปือย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

157 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10065 มิตรภาพ 478,000.00                  
บ้านโนน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

158 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 478,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บนถนนสายแยกทางหลวงชนบท  ดีเวลลอปเมนท์  ดีเวลลอปเมนท์  ดีเวลลอปเมนท์
หมายเลข ขก 4008 - บ้านหนองแวง 478,000.00                  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

159 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10066 บ.ลาดนาเพียง - 478,000.00                  
บ้านหนองเซียงซุย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

160 ขุดลอกลําห้วยแร่ ช่วงบ้านห้วยแร่ ม.7 450,000 456,000 เฉพาะเจาะจง บจก.วันเดอร์คูล บจก.วันเดอร์คูล 448,000 บาท บจก.วันเดอร์คูล มีคุณสมบัติ
ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย - บ้านหนองแสง 448,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ม.2 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

161 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 280,000 280,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 278,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10070 แยกมิตรภาพ - 278,000.00                  
บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

162 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10035 บ.โนนสมบูรณ์- 478,000.00                  
บ้านดงเก่า อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

163 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสายกสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา 478,000.00                  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

164 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น
บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230- 478,000.00                  
บ้านพรสวรรค์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

"
165 ก่อสร้างถนน คสล.สายถนนประชาอุทิศ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองไผ่ - 497,000.00                  
อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

166 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนทองหลาง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ม.2 ต.หนองไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน 497,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
หมายเลข 12 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

167 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองไผ่ใต้ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง "
ม.5 - ต.หนองไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน 497,000.00                  
หมายเลข 228 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

168 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่นาคํา 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง "
ม.15 - บ้านเทพนคร ม.11 ต.หนองไผ่ - 497,000.00                  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

169 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 478,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บนถนนสาย ขก ถ 10067 ทางเข้าศูนย์ 478,000.00                  
ปฎิบัติธรรมเวฬุวัณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

170 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 425,000 427,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 423,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายทางหลวง 4021 - บ้านโคกโก่ง ม.5 423,000.00                  
ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

171 ปรับปรุงลูกรัง สายจากบ้านกุดดุก ม.3 495,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.ดินดํา (สายท่าแสง)  - บ้านคึมชาติ  492,000.00                  
ม.8 (เทศบาลตําบลขนวน) ต.ขนวน 



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น
172 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านถ้ําแข้ ม.8 495,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ

ต.สงเปือย - บ้านหนองเขื่อนช้าง ม.17 492,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

173 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากทางหลวง 4021 - บ้านโนนกระเดา 492,000.00                  
ม.7 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

174 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนพระยืน 427,000 427,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พระยืนศึกษา ร้าน พระยืนศึกษา 425,000 บาท ร้าน พระยืนศึกษา "
วิทยาคาร อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 425,000.00                  

175 ซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป Pre mix 497,200 497,200 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์แวร์ บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์แวร์ 497,200 บาท บจก.ไทยพิพัฒน์ "
ชนิดบรรจุถุง 20 กิโลกรัม ฮาร์แวร์
จํานวน 5,650 ถุง 497,200.00                  

176 ซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์   หจก.คีตา มิวสิคแอนด์ซาวด์   500,000 บาท หจก.คีตามิวสิค "
ศรีเสมาวิทยาเสริม แอนด์ซาวด์

500,000.00                  

177 ซื้อลูกรัง จํานวน 2,750 ลบ.ม. 360,250 360,250 เฉพาะเจาะจง หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 358,875 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
358,875.00                  

178 ซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์หลังต่ํา จํานวน 370 ตัว 451,400 451,400 เฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ.อาร์พี.อินดัสตรี้ บจก.เอฟ.อาร์พี.อินดัสตรี้ 449,000 บาท บจก.เอฟ.อาร์.พี. มีคุณสมบัติ
อินดัสตรี้ ถูกต้องครบถ้วน
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449,000.00                  

179 จ้างเหมารถบรรทุกบริการขนส่งขยะ 381,500 381,500 เฉพาะเจาะจง บจก.วินเทรด เมเนจเม้นท์ บจก.วินเทรด เมเนจเม้นท์ 381,500 บาท บจก.วินเทรด "
อันตราย และนําขยะอันตรายไปกําจัด เมเนจเม้นท์

381,500.00                  

180 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง นางอรุณี ด้อมสุวรรณ นางอรุณี ด้อมสุวรรณ 120,000 บาท นางอรุณี ด้อมสุวรรณ "
40 ที่นั่ง พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ตามโครงการ 120,000.00                  
อบรมและศึกษาดูงาน อ.เขาสวนกวาง

181 จ้างเหมาบริการระบบเสียง และแสงสี 200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับเบิลยูมีเดีย กรุ๊ฟ ร้าน ดับเบิลยูมีเดีย กรุ๊ฟ 200,000 บาท ร้าน ดับเบิลยูมีเดีย กรุ๊ฟ "
ไฟเอฟเฟค โครงการสืบสานงานประเพณี 200,000.00                  
ของดีเมืองกระนวน ประจําปี 2561

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป ว
1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนตาเหล็ก ม.10 1,023,000 1,023,000 e-bidding 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 500,000 บาท บจก.พ่อขุนสี เสนอราคาต่ําสุด

ต.วังสวาป - บ้านสองคอน ม.3 ต.นาฝาย 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 859,000 บาท ร่มเย็นเป็นสุข และมีคุณสมบัติ
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ ก่อสร้าง 500,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.มนตรีวัฒนา
5 หจก.โคราชพัฒนะ
6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

ก่อสร้าง
7 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูลผล

สวัสดิ์
8 หจก.ปรียาภัทรการโยธา
9 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
10 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข

2 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านกุดกว้าง 1,347,000 1,328,000 e-bidding 1 หจก.ฉัตรเพชร 1 หจก.ฉัตรเพชร 929,000 บาท หจก.ฉัตรเพชร เสนอราคาต่ําสุด
ม.17 ต.เมืองเก่า - ต.ดอนช้าง อ.เมือง แลนด์แอนด์เฮาส์ แลนด์แอนด์เฮาส์ แลนด์แอนด์เฮาส์ และมีคุณสมบัติ
จ.ขอนแก่น 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.โคราชพัฒนะ 1,210,000 บาท 929,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน

3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 1,199,000 บาท
4 บจก.มนตรีวัฒนา ก่อสร้าง
5 หจก.โคราชพัฒนะ 4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุ 1,279,988 บาท
6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร ก่อสร้าง

ก่อสร้าง 5 หจก.ธรรมทาง 1,300,000 บาท
7 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุ 6 หจก.ทรีแทนทีม 989,000 บาท

ก่อสร้าง คอนสตรัคชั่น
8 หจก.ธรรมทาง 7 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,128,800 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่   7    เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2561
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ


