
ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแสง ม.3 1,000,000 995,000 e-bidding 1 บจก.พ่อขุนสี 1 บจก.พ่อขุนสี 600,000 บาท บจก.พ่อขุนสี เสนอราคาต่ําสุด

ต.วังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 ร่มเย็นเป็นสุข ร่มเย็นเป็นสุข ร่มเย็นเป็นสุข และมีคุณสมบัติ
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 2 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 2 หจก.ช.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง 624,000 บาท 600,000.00               ถูกต้องครบถ้วน

3 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 684,000 บาท
แอนด์คอนสตรัคชั่น

4 หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์
5 หจก.ตะวันโต พลัส
6 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
7 หจก.ช.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงเค็ง ม.5 1,995,000 1,952,000 e-bidding 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,370,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี - บ้านหัน ม.3 2 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 2 หจก.ต.ไทยเจริญ 1,788,000 บาท 1,370,000.00            
ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 3 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง อุทุมพรก่อสร้าง

แอนด์คอนสตรัคชั่น 3 หจก.ศิวิไลนานากิจ 1,497,000 บาท
4 หจก.โคราชพัฒนะ 4 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1,580,000 บาท
5 หจก.ต.ไทยเจริญ และวัสดุก่อสร้าง

อุทุมพรก่อสร้าง 5 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 1,740,000 บาท
6 หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์ 6 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 1,478,000 บาท
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร ดีเวลลอปเมนท์

คอนสตรัคชั่น 7 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,899,900 บาท
8 หจก.ศิวิไลนานากิจ 8 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 1,578,000 บาท
9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 9 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล 1,617,000 บาท

และวัสดุก่อสร้าง 10 หจก.แวงใหญ่วัสดุก่อสร้าง 1,445,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่   4   เดือน  มีนาคม  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

10 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 11 หจก.ช.ธนาวิศว์ 1,606,800 บาท
11 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 12 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น 1,458,000 บาท
12 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 13 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,710,000 บาท

ดีเวลลอปเมนท์ 14 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 1,995,000 บาท
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 15 หจก.ดีดี คอนสตรัคชั่น 1980 1,900,000 บาท
14 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
15 หจก.ทีซี.พี.การโยธา
16 หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี)
17 หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล
18 หจก.แวงใหญ่วัสดุก่อสร้าง
19 หจก.ช.ธนาวิศว์
20 หจก.ขุนทด คอนสตรัคชั่น
21 หจก.อ.รุ่งเรือง ขอนแก่น
22 หจก.ธนกฤต รุ่งเจริญทรัพย์
23 บจก.อําพนวิศวกรรม
24 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
25 หจก.เพชรพันล้าน 

คอนสตรัคชั่น
26 หจก.ดีดี คอนสตรัคชั่น 1980
27 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม
28 หจก.โชคทวีทรัพย์การโยธา 2015

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบึงเนียม ม.1 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.มิตรซําสูง มีคุณสมบัติ
ต.บึงเนียม -ทางหลวงแผ่นดิน คอนสตรัคชั่น ถูกต้องครบถ้วน
หมายเลข 209 (ขอนแก่น - เชียงยืน) 495,000.00               
อ.เมือง จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไหล ม.7 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท หจก.มิตรซําสูง "
ต.โคกสี อ.เมือง - บ้านหม้อ ม.5 คอนสตรัคชั่น
ต.ซําสูง อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 496,000.00               

5 ก่อสร้างถนน คสล.สาย ขก ถ 10071 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.มิตรซําสูง "
บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน คอนสตรัคชั่น
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 495,000.00               

6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตูม ม.1,2 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.มิตรซําสูง "
ต.หนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข คอนสตรัคชั่น
2183 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 495,000.00               

7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสงเปือย ม.12 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.มิตรซําสูง "
ต.บึงเนียม - บ้านหัวถนน ม.5 คอนสตรัคชั่น
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 495,000.00               

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก ม.1- 499,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 485,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านแจ้ง ม.4 ต.โพนเพ็ก เชื่อมเขต 485,000.00               
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

9 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 481,000 478,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 475,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายทางหลวงชนบทบ้านนางาม - 475,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
น้ําพอง - แยกบ้านหนองหว้า ม.13
ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

10 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 494,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านท่ามะเดื่อ ม.7 ต.ท่ากระเสริม - 484,000.00               



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
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บ้านศรีภูมิ ม.17 ต.บัวใหญ่ อ.น้ําพอง
จ.ขอนแก่น

11 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 480,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 477,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง - 477,000.00               
บ้านห้วยบง ม.3 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

12 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 498,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 486,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านนาคู ม.3 ต.หนองกุง - 486,000.00               
บ้านคําจั่น ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแก่น

13 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 485,000 477,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 474,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านนาเรือง ม.9 ต.หนองกุง - 474,000.00               
บ้านพังทุย ม.12 ต.พังทุย อ.น้ําพอง
จ.ขอนแก่น

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 480,000 474,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 471,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
จากทางหลวง 4021 ต.สงเปือย - 471,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
บ้านไคร่นุ่น ม.3 ต.กุดขอนแก่น 
อ.ภูเวียง จ.ขอนก่น

15 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 481,000 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 472,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านหนองแก ม.4 ต.โนนสะอาด 472,000.00               
อ.หนองเรือ - บ้านนาชุมแสง ม.1
ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
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16 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 492,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านวังชัย ม.2 ต.วังชัย - 482,000.00               
บ้านโนนพะยอม ม.5 ต.ม่วงหวาน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

17 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 493,000 484,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 481,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านนาคู ม.3 ต.หนองกุง 481,000.00               
บ้านหนองบัวเงิน ม.8 ต.พังทุย
อน้ําพอง จ.ขอนแก่น

18 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 491,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโคกใหญ่ ม.11 ต.บัวเงิน - 480,000.00               
บ้านพังทุย ม.1 ต.พังทุย อ.น้ําพอง
จ.ขอนแก่น

19 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 487,000 48,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 477,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายบ้านโนนเชือก ม.7 ต.บ้านขาม - 477,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
บ้านคอกคี ม.10 ต.บัวใหญ่ อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแก่น

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 498,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 486,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโนนดินแดง ม.7 ต.บัวเงิน - 486,000.00               
บ้านพังทุย ม.1 ต.พังทุย อ.น้ําพอง
จ.ขอนแก่น

21 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี ม.13 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.มิตรซําสูง "
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ต.โคกสี - รพ.ขอนแกน 2 - ทางหลวง คอนสตรัคชั่น
แผ่นดินหมายเลข 2183 อ.เมือง 495,000.00               
จ.ขอนแก่น

22 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 491,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านบัวใหญ่ ม.5 ต.บัวใหญ่ - 480,000.00               
บ้านโนนเชือก ม.7 ต.บ้านขาม 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

23 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 491,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 488,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ขก ถ 10021 สายบ้านหัน โคกกลาง 488,000.00               
ช่วงบ้านหว้าทอง ม.1,8 ต.หว้าทอง -
บ้านพระบาทโนนคูณ ม.8 ต.ทุ่งชมพู
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

24 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 490,000 482,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายบ้านหนองหว้า ม.13 ต.ทรายมูล - 479,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
บ้านหนองนกเขียน ม.6 ต.หนองกุง
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

25 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระคือ ม.16 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท หจก.มิตรซําสูง "
ต.พระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน คอนสตรัคชั่น
หมายเลข 209 (ขอนแก่น - เชียงยืน) 496,000.00               
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

26 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 491,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านบัวใหญ่ ม.4 ต.บัวใหญ่ 480,000.00               
อ.น้ําพอง - ทางหลวงชนบท ขก 2039



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

27 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 492,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 482,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านเหล่าใหญ่ ม.13 ต.บ้านขาม 482,000.00               
ต.บัวใหญ่ อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

28 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวน้อย 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น หจก.มิตรซําสูงคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.มิตรซําสูง "
ม.6 ต.หนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน คอนสตรัคชั่น
หมายเลข 2183 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 495,000.00               

29 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 480,000 474,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 471,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายบ้านกุดขอนแก่น ม.6 ต.กุดขอนแก่น 471,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.เมือง - บ้านหนองเม็ก ต.บ้านกง 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

30 ปรับบปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 492,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 483,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านดงเงิน ม.12 ต.บัวใหญ่ 483,000.00               
อ.น้ําพอง - บ้านห้วยโจด ม.3 
ต.ห้วยโจด อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

31 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 490,000 482,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 497,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านนางาม ม.6 ต.พังทุย 
อ.น้ําพอง - ถนนทางหลวงชนบท 
(ขก 2039 จ.ขอนแก่น)



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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32 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 480,000 474,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 471,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านหัวฝาย ม.5 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง - 471,000.00               
บ้านหนองแวง ม.7 ต.โนนสะอาด 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

33 ขุดลอกลําห้วยโคกเติ้น ช่วงบ้านหนอง 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ไผ่ล้อม - เขตเทศบาลตําบลหนองสองห้อง 483,000.00               
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ ม.3 493,000 477,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 474,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง มีคุณสมบัติ
ต.ปอแดง อ.ชนบท - ต.หนองแวงนางเบ้า 474,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.พล จ.ขอนแก่น

35 ขุดลอกลําห้วยโคกโปร่งแดงช่วงบ้านสวอง 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.4 ต.หนองไผ่ล้อม - เขตบ้านโนนสะอาด 483,000.00               
ม.6 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงชนบท 475,000 455,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 452,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "
หมายเลข 3029 - บ้านหนองเต่า ม.5 452,000.00               
ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

37 ขุดลอกลําห้วยหนองแสง(ตอนล่าง) 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ช่วงบ้านหนองแสง ม.2 ต.ดอนดู่ - 483,000.00               
เขตตําบลคึมชาด อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
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38 ขุดลอกลําห้วยโคกเตี้ย ช่วงบ้าน 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
หนองไผ่พัฒนา ม.9 ต.หนองไผ่ล้อม - 483,000.00               
เขตเทศบาลตําบลหนองสองห้อง
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

39 ขุดลอกลําห้วยไร่ (ตอนล่าง) 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ช่วงบ้านดอนดู่เหนือ ม.12 ต.ดอนดู่ 483,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น -
เขตตําบลปอพาน อ.นาเชือก 
จ.มหาสารคาม

40 ขุดลอกลําห้วยอีหลอด ช่วงบ้านหนองแวง 499,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.7 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง - 482,000.00               
เขตตําบลโสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

41 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขี้ควาย 498,000 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา หจก.ชญาภา 472,000 บาท หจก.ชญาภา "
ม.4 ต.ซํายาง - ต.ภูห่าน อ.สีชพู อินเตอร์กรุ๊ป อินเตอร์กรุ๊ป อินเตอร์กรุ๊ป
จ.ขอนแก่น 472,000.00               

42 ขุดลอกลําห้วยกระจาย ช่วงบ้านหนองทุ่ม 500,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.5 ต.วังหิน - เขตตําบลสําโรง 483,000.00               
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

43 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน 499,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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โนนสว่าง ม.7 ต.โพนเพ้ก - ต.สวนหม่อน 486,000.00               
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกจานนาดี 499,000 477,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา หจก.ชญาภา 474,000 บาท หจก.ชญาภา "
ม.4 ต.บ้านใหม่ - ต.ภูห่าน อ.สีชมพู อินเตอร์กรุ๊ป อินเตอร์กรุ๊ป อินเตอร์กรุ๊ป
จ.ขอนแก่น 474,000.00               

45 ขุดลอกลําห้วยนาคจาม ช่วงบ้านหนองทม 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ม.14 ต.หนองสองห้อง - เขตตําบลดงเค็ง 483,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

46  ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง 448,000 428,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 425,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.8,18 ต.บ้านทุ่ม - ต.สาวะถี อ.เมือง 425,000.00               
จ.ขอนแก่น

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนกู่ 475,000 460,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 457,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.5,24 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท 457,000.00               
หมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

48 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง 465,000 449,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 446,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
(สาย 2126 บ้านลาดนาเพียง - 446,000.00               
บ้านหนองเซียงซุย) - บ้านเฟี้ยฟาน 
ม.13 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

49 ขุดลอกลําห้วยหาด ช่วงบ้านหนองไผ่น้อย 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.ภวินท์ก่อสร้าง "
ม.4 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง -  - 483,000.00               
เขตตําบลสระแก้ว อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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50 ก่อสร้างถนนดินสู่แหลงเกษตร สายบ้าน 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
ท่าสวรรค์ ม.7 ต.ท่าศาลา - ตโพนเพ้ก 486,000.00               
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนก่น

51 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
คําน้อย ม.4 ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี - 486,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

52 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 493,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพย์ทัศน์ หจก.เทพย์ทัศน์ 483,000 บาท หจก.เทพย์ทัศน์ "
สายบ้านคําบอน ม.8 ต.บัวเงิน - แอสเซท แอสเซท แอสเซท
บ้านดงเรือง ม.5 ต.พังทุย อ.น้ําพอง 483,000.00               
จ.ขอนแก่น

53 ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงาน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 497,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ "
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั้ม) พร้อมหอถังสูง 497,000.00               
บ้านแห่ ม.1 ต.ชุมแพ - เทศบาลเมือง
ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

54 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง ม.3 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 397,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
(ซอยศาลเจ้า) ต.ศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน 397,000.00               
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น)
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

55 ก่อสร้างถนน คสล.สาย ขก ถ 10059 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 496,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บ้านโนนม่วง - บ้านหนองไผ่ อ.เมือง 496,000.00               
จ.ขอนแก่น
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56 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 498,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สายบ้านหัวบึง ม.3 ต.บ้านฝาง - 480,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
บ้านเขื่อน ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง
จ.ขอนแก่น

57 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยาง ม.16 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น 397,000 บาท บจก.เคแพค "
ต.ศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 คอนสตรัคชั่น
(ทางเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 397,000.00               

58 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่ากระเสริม ม.5 400,000 388,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งยุพิณ การก่อสร้าง หจก.ยิ่งยุพิณ 386,000 บาท หจก.ยิ่งยุพิณ "
ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง - บ้านบึงแก การก่อสร้าง การก่อสร้าง
ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 386,000.00               

59 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.1 500,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 492,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง "
ต.หนองแวง - บ้านโจดใหญ่ ม.3 (บีบีบี)
ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 492,000.00               

60 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งยุพิณ การก่อสร้าง หจก.ยิ่งยุพิณ 486,000 บาท หจก.ยิ่งยุพิณ "
ม.8,13 ต.บ้านขาม อ.น้ําพอง - การก่อสร้าง การก่อสร้าง
บ้านดงซํา ม.7 ต.บ้านโนน อ.ซําสูง 486,000.00               
จ.ขอนแก่น

61 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขาม ม.6,13 500,000 389,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พัชราการก่อสร้าง หจก.พัชราการก่อสร้าง 387,000 บาท หจก.พัชราการก่อสร้าง "
ต.พังทุย อ.น้ําพอง - บ้านนาอ่างทอง 387,000.00               
ม.7 ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
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62 ซ่อมแซมโรงจอดรถ ภายในองค์การ 106,000 106,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 106,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 106,000.00               ถูกต้องครบถ้วน

63 ขุดลอกหนองสระบัว บ้านร่องดูก ม.5 497,000 485,432.25   เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 482,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "
ต.กุดเพียขอม และตําบลห้วยแก 482,000.00               
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

64 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง "
สายบ้านฝาง ม.12 ต.บ้านฝาง 495,000.00               
อ.บ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ ม.4 ต.สาวะถี
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

65 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง "
บ้านสร้างแก้ว ม.1 ต.โนนฆ้อง - 496,000.00               
บ้านดอนหัน ม.6 ต.บ้านฝาง 
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

66 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาดอกไม้ ม.9 498,000 466,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 463,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "
ต.ชนบท - บ้านห้วยไร่ใต้ ม.1 463,000.00               
ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

67 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สายบ้านบึงสวาง ม.11 ต.บ้านเหล่า - 496,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
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บ้านกระเดื่อง ม.9 ต.ป่ามะนาว
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

68 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาศรี ม.12 482,000 472,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 469,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ "
ต.สะอาด อ.น้ําพอง - บ้านหนองขาม ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์
ม.9 ต.นาคํา อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 469,000.00               

69 ก่อสร้างถนนดนสู่แหล่งเกษตรบ้านโนนงิ้ว 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "
ม.8 ต.ท่าศาลา - บ้านหนองไห 486,000.00               
ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

70 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระกุด ม.2 486,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 473,000 บาท หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา "
ต.ม่วงหวาน อ.น้ําพอง - ถนนสาย 473,000.00               
ขก 2109 - ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น

71 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง 496,000 บาท หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง "
สายบ้านห้วยหว้า ม.6,8 ต.โนนฆ้อง - 496,000.00               
บ้านโสกม่วง ม.3 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง
จ.ขอนแก่น

72 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 498,000 510,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สายบ้านเหล่า ม.3 ต.บ้านเหล่า 495,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.บ้านฝาง - บ้านหนองคู ม.8 
ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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73 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าเปือย ม.1 323,000 315,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 313,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง ม.2 313,000.00               
ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

74 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ 507,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
คอนกรีต บ้านดคกสี ม.1,2 ต.โคกสี - 496,000.00               
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

75 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง 500,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 486,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "
หญ้าขาว ม.5 ต.ท่านางแนว - 486,000.00               
บ้านหนองสะแบง ม.5 ต.ละหานนา 
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

76 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 498,000 430,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง 427,000 บาท หจก.วชิรกําพลก่อสร้าง "
สายบ้านโคกงาม ม.4 ต.โคกงาม 427,000.00               
อ.บ้านฝาง - บ้านหนองผือ ม.7
ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

77 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยแฝก บ้านหนองไฮ 480,000 476,979.25   เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 474,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง มีคุณสมบัติ
ม.3 ต.ปอแดง และตําบลบ้านแท่น 474,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

78 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทอง 486,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ห้วยหินเกิ้ง ม.11 ต.โพนเพ็ก - ต.ท่าศาลา เจริญทรัพย์ เจริญทรัพย์
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อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 486,000.00               

79 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไม้งาม 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 483,000 บาท หจก.ดิลก "
ม.1 ต.ศรีสุข - บ้านโสกหาด ม.9 ก่อสร้าง(1984)
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 483,000.00               

80 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง ม.10 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 483,000 บาท หจก.ดิลก "
ต.ศรีสุข - บ้านโคกหาด ม.9 ต.วังเพิ่ม ก่อสร้าง(1984)
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 483,000.00               

81 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าน ม.8 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 483,000 บาท หจก.ดิลก "
ต.สีชมพู - บ้านบริบูรณ์ ม.1 ต.บริบูรณ์ ก่อสร้าง(1984)
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 483,000.00               

82 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ 499,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 482,000 บาท หจก.ดิลก "
ม.8 ต.ศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น ม.2 ต.วังเพิ่ม ก่อสร้าง(1984)
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 482,000.00               

83 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทรายขาว 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 483,000 บาท หจก.ดิลก มีคุณสมบัติ
ม.7 ต.วังเพิ่ม - บ้านวังมน ม.2 ต.สีชมพู ก่อสร้าง(1984) ถูกต้องครบถ้วน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 483,000.00               

84 ขุดลอกลําห้วยหนองแก ช่วงบ้านเปือย 500,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 490,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ม.3 - บ้านหนองสระ ม.4 ต.บ้านกง 490,000.00               
เชื่อมถนนมลิวัลย์ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น
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85 ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง ม.7 499,000 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 489,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.โพนเพ็ก - ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 489,000.00               
จ.ขอนแก่น

86 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 348,000 341,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 339,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
สายบ้านเหล่าใหญ่ ม.9,14 - 339,000.00               
บ้านหนองโจด ม.5 ต.นาข่า - 
ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

87 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห 499,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 486,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.1 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - 486,000.00               
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

88 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังชัย ม.1 - 484,000 474,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 471,000 บาท หจก.ส.พัฒน "
ต.วังชัย - ต.น้ําพอง จ.ขอนแก่น วิศวการโยธา

471,000.00               
89 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคํามืดเหนือ ม.12 448,000 439,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิสคัฟเวอรี่ หจก.ดิสคัฟเวอรี่ 436,000 บาท หจก.ดิสคัฟเวอรี่ มีคุณสมบัติ

ต.น้ําพอง - บ้านคําบง ม.8 ต.สะอาด ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ ถูกต้องครบถ้วน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 436,000.00               

90 ขุดลอกหนองกุดดิ่ง บ้านหัวฝาย ม.2 380,000 376,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 374,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
ต.ห้วยเตย และตําบลคําแมด อ.ซําสูง 374,000.00               
จ.ขชอนแก่น

91 เจาะบ่อบาดาลในเขตอําเภอน้ําพอง 450,000 456,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ อาร์ เอ เทคโนโลยี หจก.เอ อาร์ เอ 448,000 บาท หจก.เอ อาร์ เอ "
จังหวัดขอนแก่น เทคโนโลยี  เทคโนโลยี
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448,000.00               

92 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลา ม.28 216,000 206,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพค 204,000 บาท บจก.เคแพค "
ต.ศิลา ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น

204,000.00               

93 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง 500,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทอง 480,000 บาท หจก.ทรายทอง "
ม.11 ต.โพนเพ็ก - ต.หนองแปน เจริญทรัพย์ เจริญทรัพย์
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 480,000.00               

94 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเปือย ม.1 297,000 294,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 292,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
ต.โนนสมบูรณ์ - ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง 292,000.00               
จ.ขอนแก่น

95 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด ม.9 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภาอินเตอร์กรุ๊ป หจก.ชญาภาอินเตอร์กรุ๊ป 483,000 บาท หจก.ชญาภา มีคุณสมบัติ
ต.วังเพิ่ม - บ้านโนนหัวนา ม.5 ต.ศรีสุข อินเตอร์กรุ๊ป ถูกต้องครบถ้วน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 483,000.00               

96 ขุดลอกลําห้วยหินลาด ช่วงบ้านหนองดู่ 500,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 476,000 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ "
ม.4 ต.ละหานนา - เขตตําบลท่านางแนว 476,000.00               
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

97 ขุดลอกลําห้วยหลุ่งจาน ช่วงบ้านโคกล่าม 500,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 476,000 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ "
ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น - 476,000.00               
เขตอําเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
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98 ขุดลอกลําห้วยรวงน้อยช่วงบ้านละหานนา 500,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 476,000 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ "
ม.1 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น - 476,000.00               
แม่น้ําชี

99 ขุดลอกลําห้วยยาบง ช่วงบ้านท่านางแนว 500,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 476,000 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ "
ม.2 ต.ท่านางแนว - แม่น้ําชี อ.แวงน้อย 476,000.00               
จ.ขอนแก่น

100 ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ ช่วงบ้านหนองไผ่ 500,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 476,000 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ "
ม.6 ต.โคกสง่า อ.พล - เขตตําบลทางขวาง 476,000.00               
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

101 ขุดลอกลําห้วยส้มปล่อย ช่วงบ้าน 500,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 476,000 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ มีคุณสมบัติ
หนองโกน้อย ม.7 ต.ท่าวัด - 476,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
เขตบ้านหนองม่วง ม.2 ต.ทางขวาง
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

102 ขุดลอกลําห้วยเขวาน้อย ช่วงบ้านดคกล่าม 500,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 476,000 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ "
ม.1 ต.ท่าวัด - เขตตําบลทางขวาง 476,000.00               
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

103 ขุดลอกลําห้วยหิน ช่วงบ้านหนองครอง 500,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ 476,000 บาท หจก.พูนทรัพย์ธนอนันต์ "
ม.7 ต.ลอมคอม อ.พล - บ้านหนองหอย 476,000.00               
ม.7 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

104 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขมิ้น ม.4 499,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชญาภา อินเตอร์กรุ๊ป หจก.ชญาภา 483,000 บาท หจก.ชญาภา "
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ต.ศรีสุข - บ้านโสกหาด ม.9 ต.วังเพิ่ม อินเตอร์กรุ๊ป อินเตอร์กรุ๊ป
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 483,000.00               

105 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดนนสมบูรณ์ ม.2 486,000 470,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 467,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ ม.3 467,000.00               
ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

106 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองเรือ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "
ม.7 ต.โจดหนองแก - บ้านหัวคู ม.6 497,000.00               
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

107 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหญ้าคา 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) มีคุณสมบัติ
ม.5 ต.เมืองพล - บ้านเพ็กน้อย ม.5 497,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

108 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงแผ่นดิน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "
หมายเลข 2246 - บ้านโนนข่า ม.5 497,000.00               
ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น

109 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัว 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "
สันติสุข ม.11 ต.โสกนกเต็น อ.พล 497,000.00               
จ.ขอนแก่น - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 3018

110 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายม ม.5 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ คอนกรีต บจก.ชัยศิริ คอนกรีต 490,000 บาท บจก.ชัยศิริ คอนกรีต "
บ้านดงซํา - ม.7 ต.บ้านโนน - บ้านโสก 490,000.00               
ขาแก้ว ม.3 ต.ห้วยเตย อ.ซําสูง 
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จ.ขอนแก่น

111 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางหลวง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "
แผ่นดิน หมายเลข 2 - บ้านโนนข่า 497,000.00               
ม.5 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น

112 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนรัง 500,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ม.4 ต.โนนแดง - เขตเทศบาลตําบล 497,000.00               
โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

113 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง 500,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ มีคุณสมบัติ
ปลาหมอ ม.7 ต.หนองปลาหมอ 497,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.โนนศิลา - เขตตําบลบ้านแท่น 
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

114 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่าง 400,000 388,808.38   เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 386,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ม.6 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย - 386,000.00               
บ้านหนองไผ่น้อย ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

115 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหว้า 500,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ม.5 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา - เขตตําบล 497,000.00               
หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

116 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน 500,000 458,231.80   เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 455,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
(อ่างโสกรัง) ม.7 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย - 455,000.00               
ทางหลวงชนบท ขก 4038 จ.ขอนแก่น
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117 ก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่าโนนคูณ 500,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ม.2 เทศบาลตําบลโนนศิลา - เชื่อมเขต 497,000.00               
ตําบลโนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

118 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหันใหญ่ ม.6 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 497,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "
ต.เมืองพล - บ้านหันน้อย ม.10 497,000.00               
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

119 ขุดลอกหนองบักสา บ้านมูลนาค ม.7 500,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยา 477,000 บาท หจก.โพธิ์พยา มีคุณสมบัติ
ต.โพธิ์ไชย และตําบลบ้านโคก คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ถูกต้องครบถ้วน
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 477,000.00               

120 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวฝาย ม.6 500,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ต.เปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวงสายโนนแดง 497,000.00               
เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

121 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนงาม ม.2 500,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
เทศบาลตําบลโนนศิลา - เขตตําบล 497,000.00               
บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

122 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยแคน 500,000 504,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ม.4 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา - เขตตําบล 497,000.00               
หนองน้ําใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

123 ขุดลอกหนองกุดตาบอด บ้านโนนทัน 500,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยา 477,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ม.2 ต.โพธิ์ไชย และตําบลบ้านโคก คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น
อ.โคกพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 477,000.00               
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124 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 490,000 484,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 481,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านอ่างทอง ม.7 ต.โนนสะอาด 481,000.00               
อ.หนองเรือ - ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

125 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 492,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 485,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
บ้านคอกคี ม.10 ต.บัวใหญ่ อ.น้ําพอง - 485,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

126 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 491,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 488,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง 488,000.00               
ช่วงบ้านโคกกลาง ม.4 ต.หว้าทอง -
บ้านทุ่งชมพู ม.1 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น

127 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 488,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 477,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านนางาม ม.13 ต.พังทุย - 477,000.00               
บ้านนาเรือง ม.9 ต.หนองกุง อ.น้ําพอง
จ.ขอนแก่น

128 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 493,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 483,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโคกสง่า ม.6 ต.ทรายมูล - 483,000.00               
บ้านศรีภูมิ ม.17 ต.บัวใหญ่ อ.น้ําพอง
จ.ขอนแก่น

129 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 483,000 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 472,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายทางหลวงชนบท 2039 ต.พังทุย - 472,000.00               
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แยกบ้านโคกสง่า ม.6 ต.ทรายมูล
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

130 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 483,000 477,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 474,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายจากบ้านหัวนาหม่อ ม.5 474,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
ต.กุดขอนแก่น - บ้านหนองกะแหล่ง
ม.5 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

131 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 483,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 481,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
ขก ถ 10021 สายบ้านโคกกลาง - 481,000.00               
บ้านพระบาท ม.2 ต.หว้าทอง
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

132 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัน ม.1 - 500,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา - เขตตําบลป่าปอ 497,000.00               
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

133 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 488,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 477,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านศรีฐาน ม.2 ต.พังทุย - 477,000.00               
บ้านโนนสวรรค์ม.10 ต.บัวเงิน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

134 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 495,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 484,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านคําจั่น ม.5 ต.บัวเงิน - บ้านหัวบึง 484,000.00               
ม.11 ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น
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135 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองขี้เห็น 500,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ มีคุณสมบัติ
ม.6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา - เขตตําบล 497,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

136 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 492,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 483,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านหนองขาม ม.6 ต.นาชุมแสง 483,000.00               
อ.ภูเวียง - ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น

137 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 488,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 478,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านหนองบัวบาน ม.5 ต.ทรายมูล - 478,000.00               
ทางหลวงชนบท ขก 2039 ต.บัวใหญ่
อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น

138 ขุดลอกหนองโพนงาม บ้านโนนทัน ม.2 500,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 477,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ต.โพธิ์ไชย และตําบลบ้านโคก คอนสตรัคชั่น
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 477,000.00               

139 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดนางทุย 404,000 388,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 386,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.9 ต.บ้านทุ่ม - ต.สาวะถี อ.เมือง 386,000.00               
จ.ขอนแก่น

140 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงโป้ ม.4 496,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 478,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ต.สาวะถี อ.เมือง - บ้านโคกใหญ่ ม.8,10 478,000.00               
ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

141 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง 498,000 482,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 479,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 มีคุณสมบัติ
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(สายบ้านงิ้ว - บ้านหนองกอย) - 479,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
บ้านงิ้ว ม.19 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น

142 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขมิ้น ม.4 499,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 482,000 บาท หจก.ดิลก "
ต.ศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น ม.2 ต.วังเพิ่ม - ก่อสร้าง(1984)
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 482,000.00               

143 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง ม.4 499,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) หจก.ดิลกก่อสร้าง(1984) 482,000 บาท หจก.ดิลก "
ต.วังเพิ่ม - บ้านนาอุดม ม.4 ต.ดงลาน ก่อสร้าง(1984)
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 482,000.00               

144 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกน้อย ม.4,14 400,000 395,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 393,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ต.พระลับ จ.ขอนแก่น - เขตอําเภอ 393,000.00               
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

145 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านบึงฉิม ม.4 - 300,000 296,900 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวส์หลักสอง 1999 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 295,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "
ม.3,11 ต.บึงเนียม - บ้านพระคือ ม.16 295,000.00               
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

146 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกง ม.17 437,000 437,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 435,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
ต.ศิลา - คลองส่งน้ําสายใหม่ - ทางหลวง 435,000.00               
แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง)
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

147 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุง ม.17 499,000 498,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 495,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น มีคุณสมบัติ
(วัดป่าเทพนิมิตร) ต.ศิลา - ถนนมิตรภาพ 495,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

148 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบึงฉิม ม.4 499,000 497,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 494,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
ต.บึงเนียม - ต.พระลับ อ.เมือง 494,000.00               
จ.ขอนแก่น

149 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง ม.6 488,000 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 472,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ ม.3 472,000.00               
ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

150 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหัวช้าง ม.8 490,000 476,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 473,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง - 473,000.00               
ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

151 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง ม.4 - 499,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านนางาม ม.5 ต.นางาม - ต.นาข่า 480,000.00               
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

152 ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่แหล่งเกษตร 499,000 453,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านหัวห้วย ม.12 ต.นาข่า-บ้านหนองบัว 480,000.00               
ม.8 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

153 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุต ม.8 499,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
ต.โพนเพ็ก - เขตตําบลท่าศาลา 480,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

154 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม 499,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ม.11 - บ้านหลุบคา ม.6 ต.กุดเค้า 480,000.00               
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

155 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน ม.16 499,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.กุดเค้า - บ้านหัวฝาย ม.4 ต.นาข่า 480,000.00               
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

156 ซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 482,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยา 479,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ลําห้วยสามหมอ บ้านสามหมอ ม.1 คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น
ต.โพธิ์ไชย และตําบลบ้านโคก 479,000.00               
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

157 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกไม้งาม 500,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วชิรกําพล ก่อสร้าง หจก.วชิรกําพล ก่อสร้าง 482,000 บาท หจก.วชิรกําพล "
ม.4 ต.โคกงาม - บ้านบะยาว ม.6,9  ก่อสร้าง
ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 482,000.00               

158 ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร 500,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 492,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 มีคุณสมบัติ
สายวัดป่าพัทธสีมา บ้านสําราญหินลาด 492,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
ม.8 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ - 
เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071
เชื่อมเขตตําบลนาเพียง อ.ชุมพ 
จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

159 ขุดลอกลําห้วยโสกรัง บ้านดสกรัง ม.3 499,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 476,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ต.ศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น ม.2 ต.วังเพิ่ม 476,000.00               
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

160 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 500,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 492,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
สายวัดป่าปภาโส บ้านโนนฆ้อง ม.5 - 492,000.00               
แหล่งเกษตรโนนฆ้อง - บ้านหนองแสง
ม.2 ต.บ้านผือ - เชื่อมทางหลวงชนบท
ขก 4063 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

161 ขุดลอกลําห้วยบุ่งโคก บ้านโคกเจริญ 499,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 476,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ม.14 ต.ศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น ม.2 476,000.00               
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

162 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านสําราญ 500,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 492,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หินลาด ม.8 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ - 492,000.00               
เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมเขต
ตําบลนาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

163 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ 499,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ
ม.6 ต.หนองแปน - ต.สวนหม่อน 480,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

164 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายม ม.5 - 491,000 491,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริคอนกรีต บจก.ชัยศิริคอนกรีต 488,000 บาท บจก.ชัยศิริคอนกรีต "
บ้านแห้ว ม.9 ต.บ้านโนน เชื่อมถนนสาย 488,000.00               
บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน
อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

165 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนราศรี 500,000 501,700 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริคอนกรีต บจก.ชัยศิริคอนกรีต 497,000 บาท บจก.ชัยศิริคอนกรีต "
ม.18 (คุ้มเก้าบาท) - บ้านผักแว่นดํา 497,000.00               
ม.16 ต.หนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ม.5 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

166 ขุดลอกลําห้วยกุดเรียบ บ้านมูลนาค 500,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิ์พยา 477,000 บาท หจก.โพธิ์พยา "
ม.10 ต.โพธิ์ไชย และตําบลบ้านโคก คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 477,000.00               

167 ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนโคกสูง 500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.พัมนวิศวการโยธา หจก.ส.พัมนวิศวการโยธา 495,000 บาท หจก.ส.พัมนวิศว "
ประชาสรรพ์ อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น การโยธา

495,000.00               

168 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหญ้าข้าวนก 499,000 488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 480,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.10 ต.กุดเค้า - บ้านหนองไม้ตาย ม.6 480,000.00               
ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

169 ปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนพิศาล- 500,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นเจริญทรัพย์ หจก.ขอนแก่นเจริญทรัพย์ 497,000 บาท หจก.ขอนแก่น มีคุณสมบัติ
ปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจริญทรัพย์ ถูกต้องครบถ้วน

497,000.00               

170 ขุดลอกหน้าฝายลําห้วยซับม่วง 499,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 482,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านห้วยแล้ง ม.7 ต.คําแคน - 482,000.00               
ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

171 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 500,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 491,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง "
บ้านดงกลาง ม.5 ต.บ้านโต้น - (บีบีบี)
บ้านพระบุ ม.1 ต.พระบุ อ.พระยืน 491,000.00               



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จ.ขอนแก่น

172 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัว 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 477,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
คํามูล ม.4 - บ้านคู ม.1 ต.คูคํา อ.ซําสูง 477,000.00               
จ.ขอนแก่น เชื่อมถนนสายบ้าน
หนองบัวน้อย - บ้านกระนวน ม.1
ต.กระนวน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น

173 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองฉันเพล 493,000 491,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 488,000 บาท หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด "
ม.6 ต.หัวทุ่ง - บ้านสระแก้ว ม.8 488,000.00               
ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น

174 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโจดหนองแก 499,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 494,000 บาท หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด มีคุณสมบัติ
ม.1 ต.โจดหนองแก อ.พล - ต.บ้านหัน 494,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

175 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 500,000 499,735 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริคอนกรีต บจก.ชัยศิริคอนกรีต 496,000 บาท บจก.ชัยศิริคอนกรีต "
อบจ.สาย ขก ถ 10049 (บ้านหนองโน - 496,000.00               
บ้านทุ่งใหญ่) - บ้านคํามืด ม.3 ต.บ้านฝาง
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

176 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 499,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 496,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "
บ้านพระคือ ม.16 ต.พระลับ - ทางหลวง 496,000.00               
แผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง
จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

177 ขุดลอกลําห้วยร่องลิ้นคา บ้านลอมไผ่ 499,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 476,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
ม.2 ต.ศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น ม.2 476,000.00               
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

178 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 500,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 492,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
สายบ้านห้วยทราย ม.13 - แหล่งเกษตร 492,000.00               
ป่าชุมชนบ้านหินลาด ต.ดนนทอง
อ.หนองเรือ เชื่อมตําบลนาชุมแสง
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

179 ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ช่วงบ้านคูขาด ม.2 500,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 476,000 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ มีคุณสมบัติ
ต.โคกสง่า อ.พล - เขตบ้านโนนขี้เหล็ก 476,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

180 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 484,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 477,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านกุดทิง ม.4 ต.บ้านโนน อ.ซําสูง - 477,000.00               
ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

181 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 486,000 482,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายบ้านโนน ม.1 ต.บ้านโนน - 479,000.00               
ต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น

182 ปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบ 500,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 หจก.เค โอ บี คอนส์ "
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อ.หนองสองห้อง 496,000.00               



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จ.ขอนแก่น

183 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโง้ง 499,000 502,930.76   เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักดิ์ หจก.พงษ์ศักดิ์ 496,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "
ม.3 ต.บ้านแฮด - บ้านดง ม.6 การโยธา (2001) การโยธา (2001) การโยธา (2001)
ต.โคกสําราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 496,000.00               

184 ขุดลอกหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ ม.2 500,000 453,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพณรงค์ 2019 หจก.เทพณรงค์ 2019 450,000 บาท หจก.เทพณรงค์ 2019 "
ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 450,000.00               

185 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 483,000 477,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 474,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
จากบ้านหนองโพนน้อย ม.7 474,000.00               ถูกต้องครบถ้วน
ต.กุดขอนแก่น - บ้านหนองกุงธนสาร
ม.2 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น

186 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 500,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 496,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
สายบ้านโนนชาด ม.5 ต.ดงเค็ง 496,000.00               
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น -
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.นครราชสีมา

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

188 ซื้อลูกรัง จํานวน 2,910 ลบ.ม. 494,700 494,700 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.เจริญสุข หจก.อ.เจริญสุข 488,880 บาท หจก.อ.เจริญสุข "
488,880.00               



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

189 ซื้อปั้มน้ํา พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 498,780 498,780 เฉพาะเจาะจง หจก.มากทรัพย์ หจก.มากทรัพย์ 497,550 บาท หจก.มากทรัพย์ มีคุณสมบัติ
เจเนอรัล ซัพพลาย เจเนอรัล ซัพพลาย เจเนอรัล ซัพพลาย ถูกต้องครบถ้วน

497,550.00               

190 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 392,000 392,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่น อีควิปเมนท์ หจก.ขอนแก่น อีควิปเมนท์ 390,400 บาท หจก.ขอนแก่นอีควิปเมนท์ มีคุณสมบัติ
จํานวน 3 รายการ แอนด์ เทคโนโลยี แอนด์ เทคโนโลยี แอนด์ เทคโนโลยี ถูกต้องครบถ้วน

390,400.00               

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


