
ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
1 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 200,000 2,267,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,995,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติถูกต้อง

สาย ขก ถ 10047 (บ้านนาง้อง + 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 2,000,000 บาท 1,990,000.00                ครบถ้วนและ

บ้านโนนสมบูรณ์) อ.เขาสวนกวาง 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 บจก.อําพนวิสศวกรรม 2,000,000 บาท ต่อรองราคาลดลง

จ.ขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากราคาที่เสนอ

5 บจก.ทมนตรีวัฒนา  จํานวนเงิน

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 5,000.- บาท

แอนด์คอนสตรัคชั่น
7 หจก.โคราชพัฒนะ
8 หจก.ต.ไทยเจริญ

อุทุมพรก่อสร้าง
9 หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูนผล

สวัสดิ์
10 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง
11 หจก.เดชเจริญชัย
12 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
13 หจก.ที.วาย.ซี.2000
14 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง
15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
16 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
17 หจก.ธนกฤต รุ่งเจริญทรัพย์
18 บจก.อําพนวิศวกรรม
19 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
20 หจก.ต้นตระกูลก่อสร้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่  2  เดือน  มกราคม พ.ศ.2562

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

21 บจก.อุดรวิภาดา
22 บจก.หนองคายรีไซคลิง
23 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง
24 หจก.พี.ที.ที.
25 หจก.วรัญญากรุ๊ป 2015
26 หจก.ภารินทร์ การโยธา
27 หจก.โชคทวีทรัพย์

การโยธา 2015
28 หจก.กงเพชรทรัพย์รุ่งเรือง

ก่อสร้าง
29 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง
30 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 2,000,000 2,230,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,995,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติถูกต้อง
สายแยกทางหลวง 4003 - บ้านนาคํา 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 2,000,000 บาท 1,989,000.00                ครบถ้วนและ
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 บจก.อําพนวิสศวกรรม 2,000,000 บาท ต่อรองราคาลดลง

4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จากราคาที่เสนอ
5 บจก.ทมนตรีวัฒนา  จํานวนเงิน
6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 6,000.- บาท

แอนด์คอนสตรัคชั่น
7 หจก.โคราชพัฒนะ
8 หจก.ต.ไทยเจริญ

อุทุมพรก่อสร้าง
9 หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูนผล

สวัสดิ์
10 หจก.วรธรรมการก่อสร้าง
11 หจก.เดชเจริญชัย
12 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

และวัสดุก่อสร้าง
13 หจก.ที.วาย.ซี.2000
14 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง
15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
16 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
17 หจก.ธนกฤต รุ่งเจริญทรัพย์
18 บจก.อําพนวิศวกรรม
19 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
20 หจก.ต้นตระกูลก่อสร้าง
21 บจก.เค.อี.ซี.(1993)
22 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม
23 บจก.อุดรวิภาดา
24 บจก.หนองคายรีไซคลิง
25 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง
26 หจก.พี.ที.ที.
27 หจก.วรัญญากรุ๊ป 2015
28 หจก.ดั๊มชัยรับเหมาก่อสร้าง
29 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
30 บจก.สหสมชัยธนาพร

3 ก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วยเสียว บ้านหัวบึง 1,200,000 1,190,000 e-bidding 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,180,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
ม.3,11 ต.พังทุย - บ้านนาเรียง ม.5,9 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 1,180,000.00                ถูกต้องครบถ้วน
ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์

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

ก่อสร้าง

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 499,000 529,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

บ้านโนนม่วง ม.12 ต.ศิลา - ทางหลวง 496,000.00                  
แผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

5 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 499,000 529,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
บ้านดอนดู่เมืองใหม่ ม.15 ต.พระลับ - 496,000.00                  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

6 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 499,000 529,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
บ้านหนองงูเหลือม ม.3 ต.หนองตูม - 496,000.00                  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 408,000 409,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหิจ หจก.ทวีทรัพย์สหิจ 406,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหิจ มีคุณสมบัติ
สายบ้านโสกก้อง ม.6 ต.วังหินลาด - 406,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
บ้านน้อยพัฒนา ม.9 ต.นาหนองทุ่ม
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

8 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 498,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหิจ หจก.ทวีทรัพย์สหิจ 495,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหิจ "
สายจากทางหลวงหมายเลข 201 495,000.00                  
บ้านโนนทองหลาง ม.2 ต.นาหนองทุ่ม -
บ้านหนองหนามแท่ง ม.8 ต.หนองเขียด
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

9 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 496,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหิจ หจก.ทวีทรัพย์สหิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหิจ "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

สายจากบ้านหนองเขียด ม.1 ต.หนองเขียด - 493,000.00                  
บ้านสระแก้ว ม.10 ต.นาหนองทุ่ม 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

10 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 482,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหิจ หจก.ทวีทรัพย์สหิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหิจ "
สายบ้านม่วง ม.9 ต.โนนทัน - ทางหลวง 480,000.00                  
หมายเลข 2038 บ้านดงน้อย ต.โนนทอง
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

11 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 400,000 403,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 398,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
สายบ้านหนองบัวน้อย ม.6,10 ต.หนองตูม 398,000.00                  
อ.เมือง - บ้านโนน ม.2 ต.บ้านโนน
อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น

12 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งโปร่ง ม.7 485,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 479,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา มีคุณสมบัติ
ต.ทุ่งโปร่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น - 479,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ถนนสายน้ําพองอุบลรัตน์ (2019)

13 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 499,000 526,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
สายบ้านเลิง ม.8 ต.โคกสี - ทางหลวง 496,000.00                  
แผ่นดินหมายเลข 2183 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 496,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหิจ หจก.ทวีทรัพย์สหิจ 493,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหิจ "
สายจากบ้านหนองทุ่ม ม.2 ต.วังหินลาด - 493,000.00                  
บ้านโนนทองหลาง ม.2 ต.หนองทุ่ม 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

15 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามเปี้ย ม.9 499,000 508,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา(2001) 496,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "
(คุ้มวังอุดม) ต.บ้านแฮด - ทางหลวงแผ่นดิน การโยธา(2001)



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

หมายเลข 2 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 496,000.00                  

16 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหูลิง ม.2 346,000 350,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 34,400 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "
ต.วังแสง - ต.โนนพะยอม อ.ชนบท 34,400.00                    
จ.ขอนแก่น

17 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 499,000 528,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
บ้านโคกน้อย ม.4 ต.พระลับ - ทางหลวง 496,000.00                  
ชนบท อ.เมือง จ.ขอนแก่น

18 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 499,000 527,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติ
บ้านบึงเนียม ม.4 ต.บึงเนียม - ทางหลวง 496,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
แผ่นดิน หมายเลข 12 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคํามี ม.9 454,000 459,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วระวีทรัพย์เจริญ หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 451,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "
ต.วังแสง อ.ชนบท - ต.โนนสะอาด 451,000.00                  
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

20 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยฮวก 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 398,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
ม.2 ต.โพนเพ็ก - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี 398,000.00                  
จ.ขอนแก่น

21 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 499,000 529,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
บ้านหนองบัวน้อย ม.10,13 ต.หนองตูม - 496,000.00                  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

22 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 499,000 547,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
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บ้านหนองแสง ม.12,17 ต.พระลับ - 496,000.00                  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

23 ปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านบริบูรณ์ 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 496,000 บาท หจก.เฮงหลีก่อสร้าง 2015 "
ม.1 ต.บริบูรณ์ - บ้านซําจําปา ม.2 496,000.00                  
ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 398,000 บาท หจก.ทรายทอง มีคุณสมบัติ
ม.15 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - เจริญทรัพย์ ถูกต้องครบถ้วน
อ.บ้านแอด จ.ขอนแก่น

25 ขุดลอกลําห้วยโจด ช่วงบ้านโนนเมือง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 497,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.8 ต.โนนข่า - บ้านโพนเพ็ก ม.8 497,000.00                  
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

26 ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า ช่วงบ้านวังขอนพาด 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 497,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.2 ต.โจดหนองแก - บ้านป่าเป้า ม.2 497,000.00                  
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

27 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกลาง ม.7 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคมหาลาภ หจก.โชคมหาลาภ 496,000 บาท หจก.โชคมหาลาภ "
ต.เพ็กใหญ่ - ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 496,000.00                  

28 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยานาง ม.2 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคมหาลาภ หจก.โชคมหาลาภ 494,000 บาท หจก.โชคมหาลาภ "
ต.เพ็กใหญ่ - บ้านหนองดู่ ม.9 ต.ลอมคอม 494,000.00                  
อ.พล จ.ขอนแก่น

29 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 398,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
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เหล่าเหนือ ม.3 ต.นางาม - ต.นาข่า 398,000.00                  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

30 ขุดลอกลําห้วยลําพังชู ช่วงบ้านดอนดู่ ม.5 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง - เขต ต.สระแก้ว 496,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

31 ขุดลอกลําห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโพนงาม 399,000 394,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 392,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
ม.4 ต.ท่านางแนว - เขตตําบลโนนทอง 392,000.00                  
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

32 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะแกเครือ ม.1 500,000 502,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 497,000 บาท บจก.พ่อขุนสี "
ต.นาฝาย - ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน ร่มเย็นเป็นสุข
จ.ขอนแก่น 497,000.00                  

33 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังสวาบ ม.1 500,000 502,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 497,000 บาท บจก.พ่อขุนสี "
ต.วังสวาบ - ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน ร่มเย็นเป็นสุข
จ.ขอนแก่น 497,000.00                  

34 ขุดลอกลําห้วยโสกนาค(ตอนล่าง) ช่วงบ้าน 400,000 394,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 392,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
โสกนาค ม.6 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย - 392,000.00                  
เขตตําบลป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

35 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าโพธิ์ ม.4 500,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พัชรา การก่อสร้าง หจก.พัชรา การก่อสร้าง 487,000 บาท หจก.พัชรา การก่อสร้าง "
ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง - ต.โนนท่อน 487,000.00                  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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36 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่ากระเสริม ม.5 500,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พัชรา การก่อสร้าง หจก.พัชรา การก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.พัชรา การก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ต.ท่ากระเสริม - บ้านทรายมูล ม.1,2 492,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

37 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านซําภูทองใต้ ม.2 500,000 502,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 497,000 บาท บจก.พ่อขุนสี "
ต.ภูผาม่าน - ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน ร่มเย็นเป็นสุข
จ.ขอนแก่น 497,000.00                  

38 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 398,000 บาท หจก.ทรายทอง "
โคกสูงเหนือ ม.13 ต.นางาม - ต.นาข่า เจริญทรัพย์
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 398,000.00                  

39 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคําคันโซ่ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 497,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ม.6 ต.คําแคน - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี เจริญทรัพย์
จ.ขอนแก่น 497,000.00                  

40 ขุดลอกลําห้วยเสียว ช่วงบ้านหันแฮด ม.2 400,000 394,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 392,000 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ต.บ้านแท่น อ.ชนบท - อ.โนนศิลา 392,000.00                  
จ.ขอนแก่น

41 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางหลวง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "
แผ่นดินหมายเลข 2 -บ้านโนนข่า ม.5
ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น

42 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 400,000 399,940 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริคอนกรีต บจก.ชัยศิริคอนกรีต 398,000 บาท บจก.ชัยศิริคอนกรีต มีคุณสมบัติ
อบจ.ขอนแก่น สาย ขก.ถ.10045 398,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
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แยกทางหลวงหมายเลข 2039 -
บ้านห้วยโจด - บ้านโสกเสี้ยว ม.2
ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีภูมิ ม.17 500,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เจ อาร์ หจก.อาร์ เจ อาร์ 487,000 บาท หจก.อาร์ เจ อาร์ "
ต.บัวใหญ่ - บ้านท่ามะเดื่อ ม.8 การก่อสร้าง การก่อสร้าง การก่อสร้าง
ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 487,000.00                  

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี ม.1 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป 496,000 บาท หจก.ชญาภา "
ต.บ้านใหม่ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น อินเตอร์ปรุ๊ป

496,000.00                     

45 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง ม.6 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป 496,000 บาท หจก.ชญาภา "
ต.ภูผาม่าน - ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู อินเตอร์ปรุ๊ป
จ.ขอนแก่น 496,000.00                  

46 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามหมอ ม.1 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิพยาคอนสตรัคชั่น 398,000 บาท หจก.โพธิพยา "
ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น - คอนสตรัคชั่น
บ้านสําราญ ต.ศรีสําราญ อ.คอนสวรรค์ 398,000.00                  
จ.ชัยภูมิ

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง ม.1 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป 496,000 บาท หจก.ชญาภา มีคุณสมบัติ
ต.ดงลาน - ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู อินเตอร์ปรุ๊ป ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 496,000.00                  

48 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีอุบล ม.5 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป 496,000 บาท หจก.ชญาภา "
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ต.บ้านใหม่ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู อินเตอร์ปรุ๊ป
จ.ขอนแก่น 496,000.00                  

49 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหนองหญ้า 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 497,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ขาว ม.4 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง 497,000.00                  
จ.ขอนแก่น

50 ขุดลอกลําห้วยขุมปูน ช่วงบ้านโนนตาเถร 400,000 394,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 392,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ม.10 ต.หนองเม็ก - เขตตําบลหันโจด 392,000.00                  
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

51 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป 496,000 บาท หจก.ชญาภา "
ม.7 ต.บ้านใหม่ - บ้านหนองแดง อินเตอร์ปรุ๊ป
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 496,000.00                  

52 ขุดลอกลําห้วยไทร ช่วงบ้านวังทอง ม.2 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ต.วังหิน - เขตตําบลหนองสองห้อง - 497,000.00                  
เขตตําบลโสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

53 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองหญ้าปล้อง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทอง เจริญทรัพย์ หจก.ทรายทอง เจริญทรัพย์ 497,000 บาท หจก.ทรายทอง มีคุณสมบัติ
ม.9 ต.โพนเพ็ก - ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี เจริญทรัพย์ ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 497,000.00                  

54 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแจ้ง ม.7 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 486,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ต.หนองแปน - ทช.ขก 4008 เจริญทรัพย์
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 486,000.00                  
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55 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกจักจั่น ม.5 498,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป 495,000 บาท หจก.ชญาภา "
ต.หนองแดง - ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู อินเตอร์ปรุ๊ป
จ.ขอนแก่น 495,000.00                  

56 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีอุบล ม.5 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป 496,000 บาท หจก.ชญาภา "
ต.บ้านใหม่ - ต.หนองแดง อ.สีชมพู อินเตอร์ปรุ๊ป
จ.ขอนแก่น 496,000.00                  

57 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีอุบล ม.5 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 486,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ต.บ้านใหม่ - ต.หนองแดง อ.สีชมพู เจริญทรัพย์
จ.ขอนแก่น 486,000.00                  

58 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคลองเจริญ ม.6 498,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป หจก.ชญาภา อินเตอร์ปรุ๊ป 495,000 บาท หจก.ชญาภา "
ต.บ้านใหม่ - ต.ดงลาน อ.สีชมพู อินเตอร์ปรุ๊ป
จ.ขอนแก่น 495,000.00                  

59 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไห ม.1,14 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 486,000 บาท หจก.ทรายทอง มีคุณสมบัติ
ต.หนองแปน - ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี เจริญทรัพย์ ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 486,000.00                  

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา - 4,999,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านห้วยหินเกิ้ง ม.11 ต.โพนเพ็ก 486,000.00                  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

61 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว ม.8 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.นางาม - บ้านหัวฝาย ม.4 ต.นาข่า 486,000.00                  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
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62 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวฝาย ม.4 499,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี - อ.โคกโพธิ์ไชย 486,000.00                  
จ.ขอนแก่น

63 ขุดลอกลําห้วยหมากหมูบ ช่วงบ้านหนอง - 450,000 432,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ "
คลองน้อย ม.4 ต.วังหิน - บ้านสําโรงเหนือ
ม.6 ต.สําโรง อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

64 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองก้านเหลือง 499,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.2 ต.นาข่า - บ้านหนองบัว ม.8 ต.นางาม 486,000.00                  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

65 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนเพ็ก ม.1 500,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
ต.โพนเพ็ก - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี 486,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

66 ขุดลอกลําห้วยบักจอก ช่วงบ้านกุดหอยกาบ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติชาย 99 หจก.ชาติชาย 99 497,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 "
ม.6 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น - 497,000.00                  
เขตอําเภอประทาย จ.นครราชสีมา

67 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนพันชาติ 499,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.17 บ้านหนองไม้ตาย ม.6 ต.นาข่า - 486,000.00                  
ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

68 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัวช้าง 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 486,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ม.8,13,16 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - เจริญทรัพย์
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ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 486,000.00                  

69 ขุดลอกลําห้วยหินลาดช่วงบ้านหนองนกเขียน 500,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.5 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย - เขตตําบล 490,000.00                  
บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

70 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสือเฒ่า ม.5 400,000 387,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 385,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ - ต.บ้านหัน 385,000.00                  
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

71 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง ม.9 495,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 486,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ มีคุณสมบัติ
ต.แคนเหนือ - ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 486,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น

72 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านข่าลิ้น ม.6 495,000 484,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 481,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ต.ป่าปอ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 481,000.00                  
หมายเลข 2301 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

73 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองดู่ ม.3 495,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 486,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ต.ป่าปอ - ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ 486,000.00                  
จ.ขอนแก่น

74 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 482,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองโน ม.1 ต.หนองโน - 480,000.00                  
บ้านทุ่งใหญ่ ม.5 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น
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75 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 482,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านกุดโง้ง ม.3 ต.หนองโน - บ้านฝาง 480,000.00                  
ม.1 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

76 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 482,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโคกกลาง ม.5 ต.หนองโน - 480,000.00                  
บ้านโนนราศรี ม.18 ต.หนองโก
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

77 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 420,000 421,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 418,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายบ้านห้วยทราย ม.13 ต.โนนทอง - 418,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
บ้านช่องสามหมอ ม.10 ต.โนนทัน
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

78 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 345,000 346,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 343,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านห้วยยาง ม.1 ต.ห้วยยาง - 343,000.00                  
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2152
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

79 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 363,000 366,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 361,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านตอประดู่ ม.3 บ้านโนนสวรรค์ 361,000.00                  
ม.2 ต.ดูนสาด - ต.หนองโก อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น 

80 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 464,000 466,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 462,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายเทศบาลเมืองกระนวล บ้านชัยรุ่งเรือง 462,000.00                  
ม.11 - บ้านห้วยเชือก ม.4 ต.หนองโก
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

81 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 400,000 402,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 398,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านทุ่งใหญ่ ม.5 ต.บ้านฝาง - 398,000.00                  
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2152
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

82 ขุดลอกลําห้วยหญ้าคา ช่วงบ้านวังแสง ม.15 499,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ - เขตตําบลขามป้อม 490,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

83 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 482,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านห้วยโจด ม.3 ต.ห้วยโจด - 480,000.00                  
บ้านโนนราศรี ม.18 ต.หนองโก 
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

84 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลืม 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.10 ต.นาข่า - บ้านเสาเล้า ม.9 ต.นางาม 486,000.00                  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

85 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.1 ต.นางาม - บ้านห้วยแล้ง ม.7 486,000.00                  
ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

86 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า ม.9 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.นางาม - เขตติดต่อตําบลนาข่า 486,000.00                  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

87 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ ม.5 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.โพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น ม.9 486,000.00                  



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

88 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแปน ม.9,12 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 486,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ มีคุณสมบัติ
ต.หนองแปน - ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี 486,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น

89 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม ม.2 - 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านโคกสูงเหนือ ม.13 ต.นางาม - ต.นาข่า 486,000.00                    
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

90 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสัมพันธ์ ม.15 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 486,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - ต.บ้านแฮด 486,000.00                  
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

91 ซื้อลูกรัง จํานวน 3,374 ลบ.ม. 401,000 401,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านธรรมธัช ร้าน บ้านธรรมธัช 399,397 บาท ร้าน บ้านธรรมธัช "
399,397.00                  

92 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส กุสันเทียะ นายโอภาส กุสันเทียะ 120,000 บาท นายโอภาส กุสันเทียะ "
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ํามัน 120,000.00                  
เชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อําเภอเมืองขอนแก่น รุ่นที่ 1

93 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 114,000 114,000 เฉพาะเจาะจง นาง อรุณี ด้อมสุธรรม นาง อรุณี ด้อมสุธรรม 114,000 บาท นาง อรุณี ด้อมสุธรรม มีคุณสมบัติ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ํามัน 114,000.00                  ถูกต้องครบถ้วน
เชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานการพัฒนาอาชีพทางเลือก 
เพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


