
ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 9,383,500 10,542,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 7,037,625 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

คอนกรีต สาย ขก ถ 10071 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.ทรายชลทิศ 9,962,000 บาท 7,030,000.00                 และมีคุณสมบัติ
บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 บจก.มนตรีวัฒนา 7,600,635 บาท ถูกต้องครบถ้วน
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4 บจก.กิม แซ จุ้ย 8,700,000 บาท และต่อรองราคา

5 บจก.มนตรีวัฒนา 5 หจก.ทองใบพัฒนา 7,721,000 บาท ลดลงจากราคา
6 บจก.กิม แซ จุ้ย 6 บจก.สุขุมการโยธา 8,327,995.09    บาท ที่เสนอ
7 หจก.โคราชพัฒนะ 7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 9,489,000 บาท  จํานวนเงิน
8 หจก.ทองใบพัฒนา 8 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 9,259,000 บาท 7,625.- บาท
9 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 9 หจก.กรพัฒน์ธุรกิจ 9,487,000 บาท
10 บจก.สุขุมการโยธา 10 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 8,430,000 บาท
11 หจก.ต.ไทยเจริญศรีสะเกษ 11 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 9,487,000 บาท
12 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 9,500,000 บาท
13 หจก.สมชายรุ่งเรือง 13 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 7,900,000 บาท
14 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร 14 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 9,182,500 บาท

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่  2   เดือน ตุลาคม 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

24 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
25 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น
26 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
27 หจก.สินทวีขนส่ง (1994)
28 หจก.ณรงค์ช่างยนต์
29 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
30 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
31 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์
32 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท
33 บจก.อําพนวิศวกรรม
34 บจก.ท่าพระแทรกเตอร์

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

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

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 3,178,000 3,178,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 3,140,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

คอนกรีต สายบ้านเสาเล้า ม.9 ต.นางาม - 2 บจก.ทรายชลทิศ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 3,178,000 บาท 3,140,000.00                 และมีคุณสมบัติ
บ้านโนนพันชาด ม.8 ต.นาข่า 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 3 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,181,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 4 บจก.มนตรีวัฒนา

5 หจก.โคราชพัฒนะ
6 บจก.สุขุมการโยธา
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
8 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์
9 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
10 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
11 หจก.สินทวีขนส่ง 1994
12 หจก.ณรงค์ช่างยนต์
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
14 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
15 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
16 หจก.เทพย์ทัศแอสเซท
17 บจก.อําพนวิศวกรรม
18 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
19 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
20 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
21 หจก.ป.ธีรวุฒิ
22 บจก.อุดรวิภาดา
23 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง
24 หจก.พี.ที.ที
25 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
26 หจก.พัณกมลก่อสร้าง
27 หจก.อัศวินลําปาว



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

28 หจก.กงเพชรทรัพย์รุ่งเรือง
ก่อสร้าง

29 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง
30 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

3 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 2,868,000 2,898,000 e-bidding 1 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1,980,000 บาท หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ เสนอราคาต่ําสุด
สายบ้านห้วยค้อ ม.3 ต.โนนพะยอม - และวัสดุก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง และมีคุณสมบัติ
บ้านนาดอกไม้ ม.9 ต.ชนบท อ.ชนบท 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,989,000 บาท 1,980,000.00                 ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 3 หจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 2,202,000 บาท

4 บจก.เอ ซีเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 4 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 2,552,000 บาท
5 บจก.มนตรีวัฒนา 5 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 2,580,000 บาท
6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 6 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง 2,750,000 บาท

แอนด์คอนสตรัคชั่น 7 บจก.มนตรีวัฒนา 2,868,000 บาท
7 หจก.โคราชพัฒนะ
8 บจก.สุขุมการโยธา
9 หจก.กันทรลักษณ์

ตั้งพูนผลสวัสดิ์
10 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
11 หจก.ณรงค์ช่างยนต์
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
13 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
14 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์
15 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
16 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท
17 หจก.ศรีนวลอ๊อคชั่น
18 บจก.อําพนวิศวกรรม
19 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
20 หจก.นากลางพัฒนา(1992)



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

21 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
22 หจก.ป.ธีรวุฒิ
23 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง
24 หจก.พี.ที.ที
25 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
26 หจก.อัศวินลําปาว
27 หจก.วรัญญากรุ๊ป 2007
28 หจก.โชคทวีทรัพย์

การโยธา 2015
29 หจก.กงเพชรทรัพย์รุ่งเรือง

ก่อสร้าง
30 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง
31 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
32 หจก.สหสมชัยธนาพร

4 ซื้อครุภัณฑ์ห้อง E-Classroom 1,000,000 9,834,800 e-bidding 1 บจก.เพนดิดิคาน 1 บจก.เพนดิดิคาน 9,795,000 บาท บจก.เพนดิดิคาน เสนอราคาต่ําสุด
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัด 2 บจก.พาซี กรุ๊ป 2 บจก.ไทย ฟิวเจอร์ 9,880,000 บาท 9,795,000.00                 และมีคุณสมบัติ
อบจ.ขอนแก่น จํานวน 20 ชุด 3 บจก.ไทย ฟิวเจอร์ อินโนเวชั่น ถูกต้องครบถ้วน

อินโนเวชั่น
4 บจก.เซฟสยาม บิซิเนส กรุ๊ป
5 บจก.สไมล์ไลน์

5 ขุดลอกลําห้วยพังชู ช่วงบ้านส้มป่อยน้อย 498,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเกรด คอนสตรัคชั่น หจก.บีเกรด คอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.บีเกรด คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติ
ม.3 ต.ขามป้อม - ต.เปือยน้อย 495,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 ก่อสร้างถนน คสล.จากททางหลวง 2038 - 482,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.6 ต.ภูเวียง 479,000.00                    
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

7 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียน 443,000 451,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี 440,000 บาท หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี "
พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ต.บ้านขาม 440,000.00                    
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

8 ขุดลอกลําห้วยกุดตาบอด บ้านโนนทัน 495,000 523,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 492,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "
ม.2 ต.โพธิ์ไชย และตําบลบ้านโคก 492,000.00                    
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

9 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลําห้วยน้อย 326,000 337,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 324,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
บ้านหนองกาว ม.2 ต.สําโรง - ต.หนองเม็ก 324,000.00                           

อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าแก ม.6 ต.ศิลา- 324,000 324,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 322,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติ

ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 322,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง ม.27 276,000 276,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 274,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
ต.ศิลา - ถนนมิตรภาพ อ.เมือง 274,000.00                    
จ.ขอนแก่น

12 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อเหนือ ม.12 486,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 478,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ - ต.สะอาด ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 478,000.00                    

13 จ้างบูรณะสะพานข้ามลําห้วยเม็ก 492,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี 489,000 บาท หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี "
บ้านหนองบัวน้อย ม.14 ต.บัวใหญ่ - 489,000.00                    



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

14 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ 498,000 511,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มนตรีวัฒนา บจก.มนตรีวัฒนา 495,000 บาท บจก.มนตรีวัฒนา "
คอนกรีต (AC) สายจากทางหลวงแผ่นดิน 495,000.00                    
หมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง ม.12
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยซ่อมแซม
แบบ Prement In - Place Recyling

15 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ 498,000 508,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มนตรีวัฒนา บจก.มนตรีวัฒนา 495,000 บาท บจก.มนตรีวัฒนา "
คอนกรีต (AC) สายบ้านสาวะถี ม.7,8 495,000.00                    
ต.สาวะถี - บ้านม่วง ม.10,11 ต.บ้านทุ่ม
อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยซ่อมแซมแบบ
Prement In - Place Recyling

16 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขุนด่าน ม.1 488,000 46,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 483,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ มีคุณสมบัติ
ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ถูกต้องครบถ้วน

483,000.00                    

17 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาคํา ม.1 483,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 477,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.นาหว้า - ต.ศรีสุขสําราญ อ.อุบลรัตน์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
จ.ขอนแก่น 477,000.00                    

18 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขาม ม.9 489,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 483,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.นาคํา - บ้านดง ม.3 ต.บ้านดง ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 483,000.00                    

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังชัย ม.16 337,000 334,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 332,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.วังชัย - ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
จ.ขอนแก่น 332,000.00                    



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

20 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีประเสริฐ 476,000 473,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 470,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ม.10 ต.วังชัย - บ้านกุดน้ําใสน้อย ม.10 ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 470,000.00                    

21 ปรับปรุงถนนหินคลุก แยกทางหลวง 500,000 508,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 497,000 บาท หจก.แม่บุญ "
หมายเลข 2199 - ลําห้วยตะกั่ว 497,000.00                    
บ้านบะแค ม.5 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่
จ.ขอนแก่น

22 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดแคน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 มีคุณสมบัติ
ม.8 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ - 497,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
บ้านหนองโทน ม.4 ต.กุดขอนแก่น
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

23 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล 299,500 299,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นันทกิจกลการ หจก.นันทกิจกลการ 299,500 บาท หจก.นันทกิจกลการ "
สําหรับรถบรรทุกน้ํา 299,500.00                    

24 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล 278,520 278,520 เฉพาะเจาะจง หจก.นันทกิจกลการ หจก.นันทกิจกลการ 278,520 บาท หจก.นันทกิจกลการ "
(รถขูดตีนตะขาบ 278,520.00                    

25 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านร่องสมอ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ม.10 ต.โนนทัน - บ้านหินลาด ม.12 497,000.00                    
ต.โนนทอง อ.หนองเรือ - บ้านหัวฝาย
ม.5 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

26 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายลําห้วยโจด 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านเปือย ม.5 - สระหนองแก บ้านโนนทัน 497,000.00                    
ม.1 ต.โนนทัน - บ้านหินลาด ม.12 
ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

27 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านร่องสมอ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 มีคุณสมบัติ
ม.10 - ลําห้วยม่วง ต.โนนทัน - 497,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
แหล่งเกษตรตําบลโนนทอง ต.โนนทอง
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

28 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านหนองนางวงษ์ ม.9 ต.ยางคํา 497,000.00                    
อ.หนองเรือ - บ้านหินกอง ม.4
ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

29 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวทีเอ็น บจก.ดับบลิวทีเอ็น 496,000 บาท บจก.ดับบลิวทีเอ็น "
ทางถนน ขก ถ 10059 สายบ้านโนนม่วง - ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
บ้านหนองปอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 496,000.00                    

30 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านร่องสมอ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ม.10 แหล่งเกษตรตําบลโนนทัน 497,000.00                    
บ้านหินลาด ม.12 ต.โนนทอง 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

31 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหนอง - 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
นกเขียน ม.7 - บ้านหนองเขื่อนช้าง 497,000.00                    
ม.6,17 ต.โนนทอง เชื่อมทางหลวงชนบท
ขก 4021 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

32 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านร่องสมอ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 มีคุณสมบัติ
ม.10 - บ้านหว้า ม.3 - แหล่งเกษตร 497,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ตําบลโนนทัน ต.โนนทัน - บ้านดอนหัน 
ม.9 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

33 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชีท่าวังเวิน 196,000 199,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 194,000 บาท หจก.แม่บุญ "
ม.6 ต.โนนทอง - บ้านนาโพธิ์ ม.2 194,000.00                    
ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

34 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหิน ม.22 492,000 492,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 49,000 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
ต.ศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข 489,000.00                    
ขก 1027 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

35 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลกราฟฟิกดีไซน์ ร้านมงคลกราฟฟิกดีไซน์ 493,000 บาท ร้านมงคลกราฟฟิกดีไซน์ "
ทางถนน ขก ถ 1005 สายบ้านขามป้อม - การพาณิชย์ การพาณิชย์ การพาณิชย์
บ้านคําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 493,000.00                    

36 ซ่อมแซมไหล่ทางและปากท่อ บนถนนสาย 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 477,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
ทางบ้านหนองหัวช้าง ม.8 ต.โคกสําราญ - 477,000.00                    
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

37 ซ่อมแซมสระว่ายน้ํา สนามกีฬา 402,500 402,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 400,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "
อบจ.ขอนแก่น 400,000.00                    

38 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยซัน ม.4 446,000 446,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิรชัช อินเตอร์เทด หจก.ศิรชัช อินเตอร์เทด 444,000 บาท หจก.ศิรชัช อินเตอร์เทด มีคุณสมบัติ
ต.ศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข 444,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ขก 1027 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

39 เจาะบ่อบาดาลบริเวณสถานีขนส่ง 250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แจ้งสนิทการช่าง หจก.แจ้งสนิทการช่าง 248,000 บาท หจก.แจ้งสนิทการช่าง "
ผู้โดยสารอําเภอภูเวียง ที่อยู่ในความ 248,000.00                    
รับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนเจริญ ม.4 436,000 432,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 430,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง 430,000.00                    
จ.ขอนแก่น - ต.หนองกุงซรี อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี

41 ขุดลอกหนองเม็ก ช่วงบ้านหนองเปล่ง ม.3 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น - 495,000.00                    
เขตอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

42 โครงการเสริมสร้างมาตรการ 271,000 271,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลกราฟฟิกดีไซน์ ร้าน มงคลกราฟฟิกดีไซน์ 271,000 บาท ร้าน มงคลกราฟฟิกดีไซน์ "
ความปลอดภัยทางถนน ขก ถ 10005 การพาณิชย์ การพาณิชย์ การพาณิชย์
สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - 271,000.00                         
บ้านโนนลาน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

43 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยทราย 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ม.13 บ้านทรัพย์เจริญ ม.18 แหล่งเกษตร 497,000.00                    



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ตําบลโนนทอง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2038 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

44 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านท่อนน้อย 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณรงค์ รสชก. หจก.ณรงค์ รสชก. 494,000 บาท หจก.ณรงค์ รสชก. มีคุณสมบัติ
ม.1 ต.บ้านค้อ - ถนน(สายบ้านเนินทอง - 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
บ้านท่อนน้อย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

45 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
บ้านหนองนกเขียน ม.21 บ้านกุดเลา 497,000.00                    
ม.3 - แหล่งเกษตรตําบลโนนทอง
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
ขก 2038 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

46 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านห้วยทราย 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ม.13 - บ้านหินลาด ม.12 ต.โนนทอง 497,000.00                    
เชื่อมทางหลวง อบจ.สาย ขก ถ 10010
(บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย) อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเม็ก ม.5 - 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
แหล่งเกษตรโคกป่ากุง - อ่างเก็บน้ํา 497,000.00                    
หนองทุ่ม ต.บ้านกง เชื่อมทางหลวงชนบท
ขก 2079 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

48 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 491,000 491,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 488,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโพธิ์ทอง ม.7 - บ้านมิตรสัมพันธ์ 488,000.00                    
ม.9 ต.หนองแดง - เชื่อมตําบลนาจาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

49 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 483,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
 สายบ้านคลองสมบูรณ์ ม.7 ต.บ้านใหม่ - 480,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
เชื่อมตําบลภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

50 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหินลาด ม.12 ต.โนนทอง - 494,000.00                       
บ้านร่องสมอ ม.10 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

51 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 490,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านนาอุดม ม.4 ต.ดงลาน 490,000.00                    
เชื่อมบ้านโสกส้มกบ ต.บ้านใหม่
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

52 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 483,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายบ้านจอมบึง ม.10 ต.สีชมพู - 480,000.00                    
เชื่อมทางหลวงหมายเลข ขก 228
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

53 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองทุ่ม ม.6 - บ้านหนองเม็ก 492,000.00                    
 ม.5 ต.บ้านกง - เชื่อมทางหลวงชนบท
ขก 2079 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น

54 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 476,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 473,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

สายบ้านหนองแดง ม.1- บ้านซ่งหนองขาม 473,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ม.4 ต.หนองแดง - เชื่อมตําบลบ้านใหม่
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

55 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านดอนหัน ม.8 ต.ยางคํา - 495,000.00                    
บ้านเหมือดแอ่ ม.16 ต.บ้านเม็ง
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

56 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สาย ขก 2045 หนองแก - ภูเวียง 492,000.00                    
ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

57 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 478,000 478,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 475,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านซํายาง ม.1 - บ้านสารจอด ม.2 - 475,000.00                         
เชื่อมตําบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

58 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 491,000 491,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 488,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านอ่างทอง ม.1 ต.ดงลาน 488,000.00                    
เชื่อมบ้านโสกหาด ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น

59 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 492,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายบ้านหนองลุมพุก ม.6 - บ้านโคกกลาง 492,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ม.5 ต.โนนสะอาด - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์) ต.กุดกว้าง
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

60 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 481,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายบ้านโนนทัน ม.13 ต.นาจาน - 478,000.00                    
ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

61 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 490,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง - 490,000.00                         
เชื่อมบ้านใหม่สามัคคี ม.1 ต.บ้านหใม่ 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

62 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 490,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายห้วยทราย ม.13 - บ้านแดงน้อย 490,000.00                    
ม.14 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ - 
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038
ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

63 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 485,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 482,000 หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายบ้านเบญจวัลย์ ม.9 ต.บ้านใหม่ 482,000.00                    
เชื่อมตําบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

64 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายบ้านเปือย ม.5 - บ้านกุดฉิม ม.8 493,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.โนนทัน - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2038 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

65 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองแวง ม.7 - บ้านยางคํา 494,000.00                    
ม.6 ต.ยางคํา อ.หนองเรือ - เชื่อมตําบล
โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

66 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 483,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายบ้านวังขอนยม ม.10 ต.นาจาน - 480,000.00                    
ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

67 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 481,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 478,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายบ้านโสกจานนาดี ม.4 ต.บ้านใหม่ - 478,000.00                    
เชื่อมตําบลหนองแดง อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น

68 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโนนสว่าง ม.14 - เชื่อมทางหลวง
ชนบท สาย ขก 3045 ต.โนนสะอาด 
อ.หนองเรือ - เชื่อมตําบลนาชุมแสง
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

69 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 486,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 483,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายบ้านโสกรัง ม.7 ต.ศรีสุข 483,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
เชื่อมตําบลหนองแดง อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น

70 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 489,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 486,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านศรีสุข - บ้านโคกเจริญ ม.13 - 486,000.00                    



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บ้านศรีสุข ม.15 ต.ศรีสุข เชื่อมตําบล
วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

71 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 405,000 405,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 403,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สายบ้านท่าช้างน้อย ม.2 ต.บริบูรณ์ -
บ้านโนนทองหลาง ต.สีชมพู อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น

72 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 489,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 486,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านวังขอนแดง ม.3 ต.ดงลาน 486,000.00                    
เชื่อมถนนมะลิวัลย์ (ทล. 201) ต.ดงลาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

73 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงพอง ม.10 226,000 226,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 224,500 บาท บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น "
ต.ศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 224,500.00                    
(ทางเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

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

75 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่ง 200,000 199,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเก้าดีไซน์ หจก.ทองเก้าดีไซน์ 198,000 บาท หจก.ทองเก้าดีไซน์ มีคุณสมบัติ
ผู้โดยสารอําเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น แอนด์บิวด์ แอนด์บิวด์ แอนด์บิวด์ ถูกต้องครบถ้วน

198,000.00                    

76 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 487,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านศาลาทอง ม.10 - บ้านฟ้าเหลื่อม 487,000.00                    
ม.6 ต.บ้านเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท
ขก 2079 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น
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77 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหว้า ม.3,4 ต.โนนทัน - 494,000.00                    
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 (ถ.มะลิวัลย์)
ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

78 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองทุ่ม ม.6 ต.บ้านกง 495,000.00                      
อ.หนองเรือ - บ้านหนองโพน ม.4 -
เชื่อมทางหลวง ขก 4021 ต.กุดขอนแก่น
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

79 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 406,000 406,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 404,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สาย ขก ถ 139 - 01 บ้านบริบูรณ์ 404,000.00                    
ต.บริบูรณ์ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น

80 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาโพธิ์ ม.7 491,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 488,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) มีคุณสมบัติ
ต.นางิ้ว อ.หนองสองห้อง - ต.ดงเมืองแอม 488,000.00                       ถูกต้องครบถ้วน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

81 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายเหล่าคําเจริญ ม.11 - บ้านหนองเรือ 494,000.00                    
ม.10 ต.หนองเรือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์) ต.บ้านเม็ง
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

82 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 485,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
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สายบ้านนาจาน ม.1 ต.นาจาน 482,000.00                    
อ.สีชมพู - ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น

83 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเทศบาล 143,000 146,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 141,500 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
ตําบลเขาสวนกวาง - บ้านนาค้อ ม.6 141,500.00                    
ต.เขาสวนกวาง - บ้านนาค้อ ม.6
ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น

84 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหวายนั่ง 175,000 179,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 173,500 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
ม.4 ต.เขาสวนกวาง - ทางหลวง 173,500.00                    
หมายเลข 4049 อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น

85 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง 265,000 271,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 263,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) มีคุณสมบัติ
ม.10 เทศบางตําบลเขาสวนกวาง 263,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - ต.ทมนางาม
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

86 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง 199,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 197,500 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
ม.7 ต.เขาสวนกวาง - ต.ดงเมืองแอม 197,500.00                    
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

87 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
ขก 2075 บ้านหนองคา - บ้านวังมน 494,000.00                    
ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
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88 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง 495,000.00                    
ช่วงบ้านโคกกลาง ม.4 ต.หว้าทอง -
อบต.ทุ่งชมพู ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

89 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สาย ขก ถ 10026 โคกสหกรณ์ - 492,000.00                    
ทุ่งชมพู - แยกบ้านห้วยขี้หนู ม.2 
ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

90 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 486,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สายบ้านหนองเตาปูน ม.13 ต.ในเมือง 493,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

91 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากบ้านแดง ม.8 ต.ในเมือง - บ้านบ่อ 492,000.00                    
ม.2, บ้านศรีปทุม ม.11 ต.เขาน้อย
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

92 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 496,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านน้ําเซิน ม.9 ต.หนองกุงเซิน - 493,000.00                    
บ้านโป่งแดง ม.10 ต.กุดขอนแก่น -
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
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93 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ขก ถ 10029 สายหนองกระแหล่ง 495,000.00                    
โคกไม้งาม - บ้านโคกไม้งาม ม.7
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

94 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโคกสง่า ม.4 ต.บ้านเรือ - 494,000.00                    
บ้านหนองทุ่ม ม.2 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

95 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
จากบ้านหนองทม ม.1 บ้านโพธิ์ ม.3 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.ในเมือง - บ้านหินร่อง ม.9 ต.เมืองเก่า
พัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

96 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโพนงาม 496,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ม.7 - บ้านนาตาด ม.6 ต.เขาน้อย - 493,000.00                    
บ้านโคกสูง ม.10 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
จ.ขอนแก่น

97 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากทางหลวง 2038 - แหล่งท่องเที่ยว 494,000.00                    
วัดถ้ําผาเกิ้ง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
จ.ขอนแก่น

98 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 499,000 501,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากทางหลวงภูเวียงหนองแก - 496,000.00                    
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บ้านสงเปือย ม.1 (เส้นข้างโรงเรียน
บ้านสงเปือย) อ.สงเปือย อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

99 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 518,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านหนองคา ม.5 - อุทยานแห่งชาติ 494,000.00                    
ภูเวียง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

100 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สาย ขก ถ 2075 - บ้านโคกสูง ม.15 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า - อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

101 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
ขก ถ 10027 สายบ้านหนองนาคํา ม.8 494,000.00                    
ต.เมืองเก่าพัฒนา - บ้านนาตาด ม.6
ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

102 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 494,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 491,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากบ้านหนองขาม ม.1 - อุทยานแห่งชาติ 491,000.00                    
ภูเวียง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

103 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง 495,000.00                    
ช่วงบ้านพระบาท ม.2 ต.หว้าทอง -
บ้านทุ่งชมพู ม.1 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น
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104 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 509,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
สาย ขก ถ 10026 โคกสหกรณ์ - 495,000.00                    
ทุ่งชมพู - แยกบ้านกุดแคน ม.5
ต.ทุ่งชมพู - ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

105 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สาย ขก ถ 2075 - บ้านโนนสูง ม.14 494,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

106 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากทางหลวง 2038 - อุทยานแห่งชาติ 494,000.00                    
ภูเวียง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

107 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 494,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านโนนพัฒนา ม.3 ต.หนองกุงเซิน - 494,000.00                    
บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 ต.นาหว้า
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

108 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนกึ่งถาวร 186,000 186,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 186,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "
6 ห้องเรียน โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 186,000.00                    

109 ขุดลอกลําห้วยวังม่วง ช่วงบ้านเมย 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ม.8 - เขตเทศบาลตําบลหนองสองห้อง 495,000.00                    
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
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110 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 494,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง "
จากถนนบ้านหนองขาม ม.1 (สายโรงอวน) 494,000.00                    
ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น - 
อุทยานแห่งชาติภูเวียง

111 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 498,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.เพชรไดโนก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง 495,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ช่วงบ้านหว้าทอง ม.1,8 ต.หว้าทอง
บ้านพระบาทโนนคูณ ม.8 ต.ทุ่งชมพู
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 485,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 482,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
บ้านศรีประเสริฐ ม.10 ต.วังชัย - ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 482,000.00                    

113 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหอประชุม 260,150 260,150 เฉพาะเจาะจง ร้าน รวมช่างการไฟฟ้า ร้าน รวมช่างการไฟฟ้า 260,150 บาท ร้าน รวมช่างการไฟฟ้า "
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จํานวน 3 เครื่อง เซอร์วิส เซอร์วิส เซอร์วิส

260,150.00                    

114 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 496,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "
บ้านโนนข่า ม.6 ต.วังแสง และตําบล 496,000.00                    
ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

115 ขุดลอกลําห้วยชีลอง ช่วงบ้านเหล่าใหญ่ 495,000 515,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
ม.9 ต.นาข่า - บ้านหัน ม.13 ต.กุดเค้า 490,000.00                    
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

116 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง 192,000 196,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 190,500 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) "
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ม.10 เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง - 190,500.00                    
บ้านทางพาด ม.6 ต.คําม่วง 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

117 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง 314,000 320,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 312,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) มีคุณสมบัติ
(ทช.5012) ม.7 ต.เขาสวนกวาง - 312,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น

118 ซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียน 150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไตรรุ่งก่อสร้าง ร้าน ไตรรุ่งก่อสร้าง 150,000 บาท ร้าน ไตรรุ่งก่อสร้าง "
โนนหันวิทยายน ต.โนนสะอาด 150,000.00                    
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

119 ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเมืองพล 450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง นายสมัย คําลือ นายสมัย คําลือ 450,000 บาท นายสมัย คําลือ "
พิทยาคม 450,000.00                    

120 ซื้อหิน 3/8 นิ้ว จํานวน 520 ลบ.ม. 497,640 497,640 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิลากรีนแลนด์ บจก.ศิลากรีนแลนด์ 497,640 บาท บจก.ศิลากรีนแลนด์ "
และหินคลุก จํานวน 520 ลบ.ม. คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น

497,640.00                    

121 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3 รายการ 468,080 468,080 เฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ.อาร์.พี. บจก.เอฟ.อาร์.พี. 466,020 บาท บจก.เอฟ.อาร์.พี. "
อินดัสตรี้ อินดัสตรี้ อินดัสตรี้

466,020.00                    

122 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ในศตวรรษที่ 21 323,900 323,850 เฉพาะเจาะจง บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง 320,000 บาท บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง "
โรงเรียนมัทยมหนองเขียด 320,000.00                    
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123 ซื้อลูกรัง จํานวน 1,295 ลบ.ม. 200,000 199,430 เฉพาะเจาะจง หจก. 3 บีบีบี คอนสตรัคชั่น หจก. 3 บีบีบี คอนสตรัคชั่น 198,782 บาท หจก.3 บีบีบี คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติ
198,782.00                    ถูกต้องครบถ้วน

124 ซื้อลูกรัง จํานวน 1,146 ลบ.ม. 150,000 150,126 เฉพาะเจาะจง หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 148,980 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์
148,980.00                    

125 ซื้อครุภัณฑ์ห้อง Smart Classroom 339,850 339,850 เฉพาะเจาะจง บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง 336,900 บาท บจก.ซี.ที.เอ็ม.รุ่งเรือง "
สําหรับใช้ในราชการโรงเรียนโนนหัน 336,900.00                    
วิทยายน จ.ขอนแก่น

126 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 496,698 495,950 เฉพาะเจาะจง หจก.วราแอสโซซิเอท หจก.วราแอสโซซิเอท 495,950 บาท หจก.วราแอสโซซิเอท "
แอสฟัลท์ CRS-2 ชนิดบรรจุถัง 495,950.00                    
จํานวน 200 กิโลกรัม

127 ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ โรงเรียนซําสูงพิทยาคม 160,000 160,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 8,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
จํานวน 20 ชุด 8,000.00                       

128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 104 รายการ 500,000 489,734.45    เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 488,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "
488,000.00                    

129 วื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 498,740 498,740 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิลากรีนแลนด์ บจก.ศิลากรีนแลนด์ 498,740 บาท บจก.ศิลากรีนแลนด์ "
จํานวน 2 รายการ คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น

498,740.00                    
130 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 132,000 132,000 เฉพาะเจาะจง นายจํารูญ วรรณภาส นายจํารูญ วรรณภาส 132,000 บาท นายจํารูญ วรรณภาส มีคุณสมบัติ
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พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงฯ ตามโครงการ 132,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน อําเภอกระนวน
ด้านการพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ  2561

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


