
ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
1 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล 7,935,000 8,269,000 e-bidding 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,800,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านโนนตาเถร ม.10 ต.หนองเม็ก - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.ทรายชลทิศ 7,276,720 บาท 3,800,000.00                 และมีคุณสมบัติ
ต.สําโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.โคราชพัฒนะ 6,260,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4 หจก.อึ้งแซเฮง 5,692,610 บาท
5 บจก.มนตรีวัฒนา 5 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 6,899,000 บาท
6 บจก.บูชัยอินเตอร์ 6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 5,440,000 บาท
7 หจก.โคราชพัฒนะ และวัสดุก่อสร้าง
8 หจก.มะค่าพัฒนาการ 7 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 5,661,430 บาท
9 หจก.ทองใบพัฒนา 8 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 5,935,000 บาท
10 หจก.อึ้งแซเฮง 9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 7,800,000 บาท
11 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 10 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 5,999,000 บาท
12 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูลผลสวัสดิ์ 11 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 7,140,000 บาท
13 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
14 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
15 หจก.ป่าแหนวัสดุ
16 หจก.อภิษฎาคอนส์
17 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
18 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต
19 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
20 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
21 หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์
22 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่   3   เดือน กันยายน 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.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
24 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
25 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
26 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
27 หจก.เค โอ บี คอนส์
28 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
29 หจก.คิงส์วินท๊อป
30 หจก.ป.ธีรวุฒิ
31 หจก.พี.ที.ที.
32 หจก.พัณกมลก่อสร้าง
33 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
34 บจก.พี เอส เอ ดีเวลลอปเมนท์
35 หจก.เอ - อาร์ แอดวานซ์
36 บจก.สหสมชัยธนาพร

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 2,500,000 2,730,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,495,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด
สายบ้านงิ้ว ม.9,19 ต.สาวะถี - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 2,500,000 บาท 2,480,000.00                 และมีคุณสมบัติ
บ้านหนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง 3 บจก.ทรายชลทิศ ต่อรองราคาลดลง ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จาดราคาที่เสนอ 

5 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง จํานวน 15,000.-บาท

6 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

7 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร
คอนสตรัคชั่น

8 หจก.สวรรค์ประทานพรขรส่ง
9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
10 หจก.สินทวีขนส่ง (1994)
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
12 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
13 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
14 บจก.อําพนวิศวกรรม
15 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
16 หจก.เค.อี.ซี(1993)
17 บจก.อุดรวิภาดา
18 หจก.พี.ที.ที.
19 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
20 หจก.อัศวินลําปาว
21 หจก.เค เอ วิศวกรรม

และการเกษตร
22 หจก.โชคทวีทรัพย์การโยธา 2015

3 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ 1,985,000 2,169,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,980,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด
คอนกรีต  สาย ขก ถ 10068 บ้านสาวะถี - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 1,985,000 บาท 1,970,000.00                 และมีคุณสมบัติ
บ้านงิ้ว อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3 บจก.ทรายชลทิศ **ต่อรองราคาลดลง ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากราคาที่เสนอ 

5 บจก.มนตรีวัฒนา จํานวน 10,000.-บาท 

6 หจก.ทองใบพัฒนา
7 หจก.สมบูรณ์สุข
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
9 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

10 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร
คอนสตรัคชั่น

11 หจก.สวรรค์ประทานพรขรส่ง
12 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
13 หจก.สินทวีขนส่ง (1994)
14 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
15 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์
16 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
17 บจก.อําพนวิศวกรรม
18 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
19 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
20 หจก.ภานรินทร์ การโยธา
21 หจก.เค เอ วิศวกรรม

และการเกษตร
22 หจก.โชคทวีทรัพย์การโยธา 2015

4 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก้ 498,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 495,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 มีคุณสมบัติ
ม.17 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท 495,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
หมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอ่างทอง ม.7 493,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 490,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง - ต.หนองกุง 490,000.00                    
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

6 ขุดลอกลําห้วยเพ็ก ช่วงบ้านหนองเปล่ง 499,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 496,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ม.3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง 496,000.00                    
จ.ขอนแก่น - เขตตําบลหนองหว้า
อ.ทไธสง จ.บุรีรัมย์



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางิ้ว ม.1 495,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 492,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
ต.นางิ้ว - บ้านแสงสว่าง ม.4 ต.นางิ้ว 492,000.00                    
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) 498,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 495,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
สายแยกทางหลวงชนบท สาย ขก 4038 - 495,000.00                    
บ้านโนนเหลี่ยม ม.4 ต.เปือยน้อย 
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

9 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านเล้า 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ม.7 ต.ตะกั่วป่า - เขตตําบลหนองไผ่ล้อม 495,000.00                    
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านอ่างศิลา ม.6 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
 ต.สงเปือย - บ้านวังขอนแดง ม.8 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

11 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านโคกไม้งาม ม.7 ต.หนองกุงธนสาร 494,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

12 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง 2133 - 485,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านกุดดุก ม.3 (ช่วงลาบบ่าง) ต.ดินดํา 482,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

13 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหัวฝาย ม.12 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - บ้านหินลาด 494,000.00                    
ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

14 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามเปี้ย ม.9 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักดิ์ หจก.พงษ์ศักดิ์ 496,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "
(คุ้มวังอุดม) ต.บ้านแฮด - ทางหลวงแผ่นดิน การโยธา(2001) การโยธา(2001) การโยธา(2001)
หมายเลข 2 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 496,000.00                    

15 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม ม.6 494,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - บ้านหนองพงโพด 491,000.00                    
ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

16 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
บ้านวังขอนแดง ม.8 ต.หนองกุงธนสาร 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

17 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชุมแสง ม.1 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - ต.หนองเสาเล้า 494,000.00                    
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

18 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านโนนคูณ ม.11 ต.หนองกุงธนสาร 494,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

19 ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรียน 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านทุ่งชมพู ม.1 ต.ทุ่งชมพู - ต.นาหว้า 494,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

20 ขุดลอกลําห้วยหินลาด ช่วงบ้านขามป้อม 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เบสท็อป หจก.เบสท็อป คอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.เบสท็อป "
ม.1 ต.ขามป้อม - ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น
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จ.ขอนแก่น 495,000.00                    

21 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2133 - 494,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.6 (เส้นข้าง อบต.) 491,000.00                    
ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

22 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สาย ขก 2038 - บ้านหนองคู ม.5 - 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
บ้านหนองคลอง ม.11 ต.ในเมือง
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

23 ขุดลอกลําห้วยโจด ช่วงบ้านโนนท่อน ม.3 430,000 436,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น 428,000 บาท หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น "
ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง - บ้านเก่าค้อ 428,000.00                    
ม.3 ต.สระก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

24 ขุดลอกลําห้วยหนองแสง (ตอนล่าง) 430,000 436,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น 428,000 บาท หจก.บีเกรทคอนสตรัคชั่น "
ช่วงบ้านหนองแสง ม.2 ต.ดอนดู่ 428,000.00                    
อ.หนองสองห้อง - ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น

25 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ประเภท 449,300 449,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเก้าดีไซน์ หจก.ทองเก้าดีไซน์ 447,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์ "
เรือนแถว ( 2 ชั้น 18 ห้อง) รหัสทรัพย์สิน แอนด์บิวด์ แอนด์บิวด์ แอนด์บิวด์
อก 090-23-004 บ้านเลขที่ 313/4, 447,000.00                    
264/59 และ 264/51

26 ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 300,000 299,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเก้าดีไซน์ หจก.ทองเก้าดีไซน์ 297,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์ "
อําเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น แอนด์บิวด์ แอนด์บิวด์ แอนด์บิวด์



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

297,000.00                    

27 ก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์วัฒนธรรม 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
บ้านขามป้อม ม.4 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ 497,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น

28 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 478,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น "
บนถนนสายแยกทางหลวงชนบท ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
หมายเลข ขก 2062 - บ้านทองหลาง 478,000.00                    
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

29 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสําราญ ม.13 441,000 441,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 439,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น "
ต.สําราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลช 230 ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 439,000.00                    

30 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 478,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น "
ภายในศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 478,000.00                    

31 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง ม.4 404,000 407,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 401,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
ต.นางิ้ว องเขาสวนกวาง - ต.ศรีสุขสําราญ 401,000.00                    
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

32 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(Box conrert) 475,000 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 473,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง "
ข้ามลําห้วยท่าเลิง บ้านซํายาง ม.1 473,000.00                    
ต.ซํายาง - ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
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33 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 486,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 483,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา มีคุณสมบัติ
บ้านดคกสูง ม.17 ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง - 483,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

34 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง ม.3 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 496,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น "
(ซอยศาลเจ้า) ต.ศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) 496,000.00                    
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

35 ขุดลอกลําห้วยมะเฟือง ช่วงบ้านหนองบัวแดง 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ม.5 ต.ตะกั่วป่า - เขตเทศบาลตําบล 495,000.00                    
หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง ม.1 446,000 442,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 440,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ - ต.ม่วงหวาน ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 440,000.00                       

37 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับแดง ม.5 500,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยา หจก.โพธิ์พยา 497,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ต.ซับสมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ ม.6 คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น
ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 497,000.00                    

38 ก่อสร้างสนามฟุตซอล และก่อสร้างสนาม 200,000 197,000 เฉพาะเจาะจง นายอารุณ วัยโภชน์ นายอารุณ วัยโภชน์ 195,000 บาท นายอารุณ วัยโภชน์ "
ตะกร้อ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 195,000.00                    
อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น

39 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองย่างแลน ม.3 494,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 491,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - ต.โนนสะอาด 491,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
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อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

40 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองทุ่ม ม.2 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.ดินดํา อ.ภูเวียง - ทต.ขนวน ต.ขนวน 494,000.00                    
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น

41 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 -  497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านภูเวียง ม.4 (เส้นทาง ร.ร.อนุบาล 494,000.00                    
พิชาภรณ์ ) ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

42 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.2 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านชัยมงคล ม.11 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - 494,000.00                    
ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

43 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาชุมแสง ม.1 495,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.นาชุมแสง - ต.สงเปือย อ.ภูเวียง 494,000.00                    
จ.ขอนแก่น (เส้นทางไปบ่อปฎิกูล)

44 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวงภูเขียว 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
พัทยา 2 - บ้านถ้ําแข้ ม.8 ต.สงเปือย 494,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

45 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนสว่าง ม.10, 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
โคกสว่าง ม.5 ต.เขาน้อย - บ้านแดง ม.8 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองไฮ ม.8 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
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ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น - ทางหลวง 493,000.00                    
หมายเลข 230

47 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านกุดดุก ม.4 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.ดินดํา อ.ภูเวียง - บ้านคึมชาติ ม.8 494,000.00                    
ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น

48 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน อบจ.ขก 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ถ.10025 - บ้านดอนดู่ ม.3 ต.ทุ่งชมพู 494,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (สายรอบบ้านดอนดู่)

49 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านอ่างศิลา ม.6 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง 494,000.00                    
จ.ขอนแก่น

50 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดคกสว่าง ม.10 466,000 462,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 460,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ - ต.ม่วงหวาน ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 460,000.00                    

51 บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล 478,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 475,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา มีคุณสมบัติ
บ้านคําแก่นคูณ ม.12 ต.ม่วงหวาน - 475,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

52 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบึงกลาง ม.7 366,000 363,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 361,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ต.หนองกุง - บ้านโนนพยอม ม.5 361,000.00                    
ต.ม่วงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

53 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าหนองบัวบาน ม.5 479,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 473,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.ทรายมูล - ต.บัวใหญ่ อ.น้ําพอง ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
จ.ขอนแก่น 473,000.00                         

54 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านกุดดุก 495,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.4 ต.ดินดํา - บ้านวังชัย ม.5 ต.ดินดํา 492,000.00                    
อ.ภูเวียง - บ้านคึมชาติ ต.ขนวน
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น

55 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแขนขาด - นาล้อม 490,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 487,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านทุ่งชมพู ม.1 ต.ทุ่งชมพู - ต.หว้าทอง 487,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

56 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหัวฝาย 497,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.5 - บ้านหนองย่างแลน ม.3  494,000.00                    
ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - ต.โนนสะอาด  
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

57 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองทุ่ม 490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 487,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.2 - บ้านดินดํา ม.7 (เส้นบุ่งกระเบา) 487,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.ดินดํา - ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

58 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนสว่าง ม.10, 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
โคกสว่าง ม.5 ต.เขาน้อย - บ้านดง ม.8 494,000.00                    
ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

59 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองเต่า ม.3 495,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.หนองแซง - บ้านวังหว้า ม.8 ต.บ้านแฮด 492,000.00                    
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

60 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
ขก ถ 10013 สายโสกห้าง - บ้านทุ่งชมพู 492,000.00                    
ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

61 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง 499,000 510,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 496,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.9 ต.โพนเพ็ก - ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 496,000.00                    
จ.ขอนแก่น

62 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่ม ม.12 485,000 487,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 482,000 บาท บจก.เคแพค "
ต.บ้านทุ่ม - ถนนลาดยาง (สายบ้านทุ่ม - คอนสตรัคชั่น
บ้านหนองกอย) อ.เมือง อ.ขอนแก่น 482,000.00                    

63 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 478,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น มีคุณสมบัติ
บนถนนสาย ขก ถ 10072 บ้านเหล่านาดี - ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ถูกต้องครบถ้วน
บ้านกระเดื่อง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 478,000.00                    

64 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 478,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น "
บนถนนสายทางเลี่ยงเมือง - ศูนย์เครื่อง- ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
จักรกล อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 478,000.00                    

65 ซ่อมแซมอาคารภายในศูนย์เครื่องจักรกล 498,700 498,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นเจริญทรัพย์ หจก.ขอนแก่นเจริญทรัพย์ 498,000 บาท หจก.ขอนแก่นเจริญทรัพย์ "
สํานักการช่าง อบจ.ขอนแก่น 498,000.00                    
จํานวน 7 อาคาร

66 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนจันทึก ม.4 500,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 497,000 บาท หจก.แม่บุญ "
ต.ใหม่นาเพียง - ทางหลวงแผ่นดิน 497,000.00                    
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หมายเลข 2233 อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

67 ปรับปรุงพื้นสถานีขนส่งผู้โดยสาร 350,000 317,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 314,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
อําเภอภูเวียง ทางด้านทิศตะวันออก 314,000.00                    
ของสถานีขนส่งฯ

68 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง ม.2 - 470,000 466,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 463,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ต.ทุ่งโปร่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 463,000.00                    

69 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเพียง ม.4 465,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 461,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ต.สําราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 461,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
1027 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

70 ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านเบญจวัลย์ ม.9 496,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.บ้านใหม่ - ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 493,000.00                    

71 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2133 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านโพนเพ็ก ม.8 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง 494,000.00                    
จ.ขอนแก่น (ข้างโรงเรียนบ้านโพนเพ็ก)

72 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 2038 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านห้วยทราย ม.5 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง 494,000.00                      
จ.ขอนแก่น

73 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองแสง ม.3 428,000 432,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 426,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
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ต.บ้านเรือ - บ้านโคกพัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง 426,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

74 ขุดลอกลําห้วยดอนตะแบง ช่วงบ้าน 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ดอนตะแบง ม.8 ต.ตะกั่วป่า - เขต ต.ดงเค็ง 495,000.00                    
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

75 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกุง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 มีคุณสมบัติ
ม.4 ต.หนองเรือ - บ้านหนองเม็ก ม.5 497,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.บ้านดง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

76 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเม็ก 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ม.5 - แหล่งเกษตรโคกหินลาด ต.บ้านกง - 497,000.00                    
บ้านฟ้าเหลื่อม ม.6 ต.หนองเรือ 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

77 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรสายหน้าโรงเรียน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านป่าเสี้ยว ม.6 - บ้านเหมือดแอ่ ม.16 497,000.00                    
ต.บ้านเม็ง - ทางลาดยาง อบจ.สาย 
สาย ขก 10008 (บ้านยางคํา - บ้านเม็ง)
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

78 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านสว่างดอนดู่ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ม.9  - บ้านหนองโน ม.8 ต.บ้านเม็ง - 497,000.00                    
แหล่งเกษตรตําบลบ้านเม็ง อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น - เชื่อมเขตอําเภอบ้านแท่น
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จ.ชัยภูมิ

79 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร (ตอนที่ 2) 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 มีคุณสมบัติ
บ้านป่าเสี้ยว ม.6 - แหล่งเกษตรหนองโดน - 497,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
บ้านเม็ง ม.3 ต.บ้านเม็ง - บ้านดอนหัน 
ม.8 ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

80 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงหวาน ม.1 357,000 353,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 351,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.ม่วงหวาน - ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
จ.ขอนแก่น 351,000.00                    

81 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง ม.12 324,000 324,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคแพ็ค หจก.เคแพ็ค 322,000 บาท หจก.เคแพ็ค "
ต.ศิลา - ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น

322,000.00                    

82 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนน อบจ. 495,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
โคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู - บ้านหนองพลวง 492,000.00                    
ม.6 (ช่วงโสกเสือ) ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

83 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ.หนองกุงธนสาร ม.12 ต.หนองกุงธนสาร 494,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

84 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาอ่างทอง 291,000 293,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง หจก.สามบีก่อสร้าง 289,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง "
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ม.7 ต.คําม่วง - เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง (บีบีบี) (บีบีบี) (บีบีบี)
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 289,000.00                    

85 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนิคม ม.9 480,000 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 472,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา มีคุณสมบัติ
ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ - ต.กุดน้ําใส 472,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

86 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคําใหญ่ ม.9 464,000 460,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 458,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.ม่วงหวาน อ.น้ําพอง - ต.โคกสูง ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 458,000.00                    

87 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง ม.10 460,000 456,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 454,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.โคกสูง - ต.ทุ่งโปร่ง อ.อุบลรัตน์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
จ.ขอนแก่น - ถนนสาย ขก 4064 454,000.00                    

88 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 148,500 148,500 เฉพาะเจาะจง บจก.เอทบิท โซลูชั่น บจก.เอทบิท โซลูชั่น 148,500 บาท บจก.เอทบิท โซลูชั่น "
อบจ.ขอนแก่น 148,500.00                    

89 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังสวาบ ม.1 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสี 488,000 บาท บจก.พ่อขุนสี "
ต.วังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวถ้ําภูตาหลอ ร่มเย็นเป็นสุข ร่มเย็นเป็นสุข
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 488,000.00                    

90 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง ม.3 483,000 478,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 475,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.โคกสูง - ต.ทุ่งโปร่ง อ.อุบลรัตน์ - ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
ต.ม่วงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 475,000.00                    

91 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาฝายเหนือ ม.5 496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสี 493,000 บาท บจก.พ่อขุนสี มีคุณสมบัติ
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ต.นาฝาย - ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน ร่มเย็นเป็นสุข ร่มเย็นเป็นสุข ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 493,000.00                    

92 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยข้าวสาร 332,000 343,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 328,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
(ตอนล่าง) บ้านบ่อทอง ม.6 ต.คึมชาด  - 328,000.00                    
ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

93 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านสําโรง 498,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ม.1 ต.สําโรง - บ้านโคกสูง ม.8 495,000.00                    
ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

94 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 466,000 462,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 459,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านขามป้อม ม.6 459,000.00                    
ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

95 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วย 332,000 343,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 329,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
วังข้าวสาร (ตอนบน) บ้านปอแดง ม.6 329,000.00                    
ต.คึมชาด - ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

96 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อ ม.4 ต.บ้านดง 337,000 334,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 332,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
อ.อุบลรัตน์ - บ้านนาศรี ม.12 ต.สะอาด ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น - ถนนสาย ขก 4003 332,000.00                    

97 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหลุบหิน ม.10 473,000 470,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 467,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ มีคุณสมบัติ
ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น - ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ถูกต้องครบถ้วน
ถนนสาย ขก 4007 (น้ําพอง - 467,000.00                    
พระธาตุขามแก่น)
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98 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วง ม.14 498,000 504,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 495,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
ต.บ้านทุ่ม - บ้านแดงใหญ่ ม.1,2 495,000.00                    
ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

99 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.11 492,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 489,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
ต.ศิลา - เขตเทศบาลนครขอนแก่น 489,000.00                    
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

100 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองตาไก้ 470,000 478,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 467,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
ม.1 ต.สาวะถี อ.เมือง - บ้านโคกใหญ่ 467,000.00                    
ม.10 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

101 จ้างเจาะบ่อบาดาล ในเขตอําเภอน้ําพอง 398,000 398,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี 396,000 บาท หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี "
จ.ขอนแก่น 396,000.00                    

102 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายข้างวัด 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
สว่างมนาวาส บ้านเหมือดแอ่ ม.7 497,000.00                    
ต.บ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา ม.8 ต.หนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

103 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนฆ้อง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 มีคุณสมบัติ
ม.5 - แหล่งเกษตรหนองกระนวน - ถูกต้องครบถ้วน
อ่างเก็บน้ําหางเขื่อนอุบลรัตน์ ต.บ้านผือ 
เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 4063 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

104 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหิน ม.22 412,000 412,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 410,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
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ต.ศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมาย 230 410,000.00                    
(ทางเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

105 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยโปร่ง 439,000 454,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 437,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
บ้านหนองยาง ม.8 ต.วังหิน - ต.สําโรง 437,000.00                    
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

106 จ้างปรับปรุงห้องน้ําภายในโรงเรียนซําสูง 500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ซันเพาเวอร์ หจก.ซันเพาเวอร์ 495,000 บาท หจก.ซันเพาเวอร์ "
พิทยาคม อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น

495,000.00                    

107 ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงแผ่นดิน 490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 4,870,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) - บ้านศิลา 487,000.00                    
ม.18 ต.ศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข
ขก 1027 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

108 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่นาเพียง ม.1 499,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 496,000 บาท หจก.แม่บุญ มีคุณสมบัติ
ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ - บ้านหัวทุ่ง 496,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ม.1 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น

109 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์สนามกีฬา 495,000 482,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 480,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
จังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 480,000.00                    
จ.ขอนแก่น

110 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วย 332,000 343,000 329000 หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 329,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
วังข้าวสาร (ตอนกลาง) บ้านปอแดง ม.6 329,000.00                    
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ต.คึมชาด - ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

111 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลําห้วย 439,000 454,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 431,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
อีสานเขียว บ้านขุมปูน ม.2 ต.หนองไผ่ล้อม- 431,000.00                    
ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

112 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวฝาย ม.5 494,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - บ้านหนองเสาเล้า 494,000.00                    
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

113 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านดินดํา 490,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 487,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.17 - บ้านวังชัย ม.5 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง - 487,000.00                    
บ้านคึมชาด ม.8 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา
จ.ขอนแก่น

114 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพลวง ม.6 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
บ้านโคกสงเปือย ม.4 ต.ทุ่งชมพู - 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

115 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง ม.12 - 491,000 491,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 488,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
ต.ศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 488,000.00                    
(ทางเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนก่น

116 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลา ม.18 ต.ศิลา - 481,000 481,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิรชัช อินเตอร์เทรด บจก.ศิรชัช อินเตอร์เทรด 478,000 บาท บจก.ศิรชัช อินเตอร์เทรด "
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 478,000.00                    
(ทางเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนก่น

117 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.11 345,000 345,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 343,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
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ต.ศิลา - บ้านหัวถนน ม.5 ต.พระลับ 343,000.00                    
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

118 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลา ม.1 ต.ศิลา - 492,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิรชัช อินเตอร์เทรด บจก.ศิรชัช อินเตอร์เทรด 489,000 บาท บจก.ศิรชัช อินเตอร์เทรด "
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 489,000.00                    
(ทางเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

119 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง ม.23 253,000 253,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 251,500 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
ต.ศิลา - ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 251,500.00                    

120 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเต่านอ ม.7 ต.ศิลา - 465,000 465,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิรชัช อินเตอร์เทรด บจก.ศิรชัช อินเตอร์เทรด 462,000 บาท บจก.ศิรชัช อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 462,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
(ทางเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

121 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเปือย 456,000 452,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 449,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
(วัดป่าคําคอกควาย) ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ - 449,000.00                    
บ้านโนนสวรรค์ ม.3 ต.นางิ้ว อ.เชาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น

122 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวงใหม่ 347,000 344,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 342,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ม.13 ต.นาคํา อ.อุบลรัตน์ - ต.สะอาด 342,000.00                    
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

123 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดง ม.3 ต.บ้านดง - 447,000 443,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 440,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
บ้านเล้า ม.8 ต.นาคํา อ.อุบลรัตน์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
จ.ขอนแก่น 440,000.00                    
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124 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง ม.6 444,000 442,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 439,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ต.ทุ่งโปร่ง - บ้านคําบอน ม.11 ต.โคกสูง 439,000.00                    
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นน

125 ขุดลอกลําห้วยวังคูณ ช่วงบ้านชาด ม.10 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ต.โนนธาตุ - เขตตําบลหนองเม็ก 495,000.00                    
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

126 ขุดลอกลําห้วยหนองไทร ช่วงบ้านโคกสูง 286,000 290,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 284,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ มีคุณสมบัติ
ม.8 ต.หนองเม็ก - บ้านหันโจด 284,000.00                       ถูกต้องครบถ้วน
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

127 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านโคกสูง ม.8 499,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ต.หนองเม็ก - ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง 496,000.00                    
จ.ขอนแก่น

128 ขุดลอกลําห้วยหมากมูบ ช่วงบ้านสําโรงเหนือ 498,000 505,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ม.6 ต.สําโรง - ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง 495,000.00                    
จ.ขอนแก่น

129 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านโนนรัง 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ม.11 ต.หนองสองห้อง - เขตตําบลโนนธาตุ 495,000.00                       
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

130 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหิน ม.8 492,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 489,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
ต.ศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 489,000.00                       
(ทางเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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131 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านไชยสอ ม.2 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง "
ต.ไชยสอ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 497,000.00                      
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

132 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อเหนือ ม.12 471,000 467,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 464,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ มีคุณสมบัติ
ต.บ้านดง - ต.นาคํา อ.อุบลรัตน์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 464,000.00                    

133 ขุดลอกลําห้วยวังน้ําแดง ช่วงบ้านหนองสรวง 385,000 390,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 383,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ม.12 ต.หนองเม็ก - ต.หันโจด 383,000.00                      
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

134 ขุดลอกลําห้วยเมย ช่วงบ้านเมย ม.8 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ต.หนองสองห้อง - เขตตําบลหนองเม็ก 495,000.00                      
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

135 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวบาน 486,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 478,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ม.5 ต.ทรายมูล - บ้านรักชาติ ม.16 ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
ต.บัวใหญ่ อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 478,000.00                    

136 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านเม็ง ม.14 - 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านเหมือแอ่ ม.16 ต.บ้านเม็ง - 497,000.00                       
แหล่งเกษตรหนองบง หนองห่าโสกปลาดุก -
บ้านดอนหัน ม.8 ต.ยางคํา อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น
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137 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าเสี้ยว 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 มีคุณสมบัติ
ม.6 - บ้านเม็ง ม.3 ต.บ้านเม็ง - 497,000.00                       ถูกต้องครบถ้วน
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

138 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล 491,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 488,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
บ้านวังชัย ม.6 ต.วังชัย - บ้านท่าเม่า ม.6 488,000.00                    
ต.วังชัย - บ้านท่าเม่า ม.6 ต.ม่วงหวาน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

139 ซ่อมสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมรางวี คสล. 489,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 486,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านหนองไฮ ม.8 ต.พระลับ - ต.เมืองเก่า 486,000.00                    
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

140 ขุดลอกลําห้วยตาหยั่ง (ตอนล่าง) 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ช่วงบ้านโคกสูง ม.6 ต.โนนธาตุ - 495,000.00                    
เขตตําบลหันโจด อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

141 ขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วงหนองกาว ม.2 234,000 237,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 232,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ต.สําโรง - ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง 232,000.00                    
จ.ขอนแก่น
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142 ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง 4021 - 497,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ มีคุณสมบัติ
บ้านหนองโทน ม.4 ต.กุดขอนแก่น 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

143 ซื้อเครื่องขยายเสียง สนามกีฬา 500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงทอง ร้านเสียงทอง 495,000 บาท ร้านเสียงทอง "
อบจ.ขอนแก่น 495,000.00                    

144 ซื้อลูกรัง จํานวน 1,616 ลบ.ม. 261,211 261,211 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.เจริญสุข หจก.อ.เจริญสุข 260,403 บาท หจก.อ.เจริญสุข "
260,403.00                       

145 ซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป Pre mix 497,200 497,200 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์แวร์ บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์แวร์ 497,200 บาท บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์แวร์ "
จํานวน 5,650 ถุง 497,200.00                    

146 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรแบบลาดยาง 496,678 495,950 เฉพาะเจาะจง หจก.วรา เอสโซซิเอท หจก.วรา เอสโซซิเอท 495,950 บาท หจก.วรา เอสโซซิเอท "
ยางแอสฟัลท์ CRS-2 ชนิดบรรจุถัง 495,950.00                    
200 กิโลกรัม จํานวน 1 รายการ

147 จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 130,000 130,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นมาราธอน หจก.ขอนแก่นมาราธอน 129,500 บาท หจก.ขอนแก่นมาราธอน "
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 129,500.00                    

148 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 323,900 323,850 เฉพาะเจาะจง บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง 320,000 บาท บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง มีคุณสมบัติ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จํานวน 1 ชุด 320,000.00                       ถูกต้องครบถ้วน



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

149 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการทําไม้กวาดดอกหญ้า 113,200 113,200 เฉพาะเจาะจง ฟาร์มเห็ดสิริพร ฟาร์มเห็ดสิริพร 113,200 บาท ฟาร์มเห็ดสิริพร "
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 113,200.00                    
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
จํานวน 9 รายการ

150 จ้างเหมาบริการทําโล่ราวัล จํานวน 45 โล่ 135,000 135,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเดียเมคเกอร์ หจก.ไอเดียเมคเกอร์ 135,000 บาท หจก.ไอเดียเมคเกอร์ "
135,000.00                    

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


