
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาที่ตกลงซื้อ /จ้าง โดยสรุป
1 ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักครู โรงเรียนศรีเสมา 500,000 499,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน สามเอ็มมีเดีย ร้าน สามเอ็มมีเดีย 497,000 บาท ร้าน สามเอ็มมีเดีย เสนอราคาต่ําสุด

วิทยาเสริม อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 497,000.00                    และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ
สายจากทางหลวง 4021 ต.สงเปือย - 479,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
แยกบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตําบลหนองกุง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวงภูเวียงพัทยา 2 - บ้านถ้ําแข้ 479,000.00                    
หมู่ที่ 8 ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวง 2038 ตําบลภูเวียง - 479,000.00                    
บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตําบลสงเปือย
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างศิลา 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 6 ตําบลสงเปือย - บ้านวังขอนแดง 479,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หมู่ที่ 5 ตําบลนาชุมแสง  อําเภอภูเวียง - 479,000.00                    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่  5   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอราคากลาง



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาที่ตกลงซื้อ /จ้าง โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอราคากลาง

บ้านหนองเสาเล้า อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2ตําบลดินดํา 479,000.00                    
อําเภอภูเวียง - เทศบาลตําบลขนวน 
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวง 2038 ตําบลภูเวียง - 479,000.00                    
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 (ห้วยทรายรีสอร์ท)
ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 479,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวง 2038 ตําบลภูเวียง - 479,000.00                    
บ้านธารทอง หมู่ที่ 10 ตําบลสงเปือย 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

10 ขุดลอกลําห้วยสองคอน บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 500,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 485,000 บาท หจก.แม่บุญ มีคุณสมบัติ

ตําบลโนนทอง - บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 485,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น

11 ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านรัตนะ 500,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 488,000 บาท หจก.แม่บุญ "
หมู่ที่ 2 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ - 488,000.00                    
ตําบลท่านางแนว อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

12 จ้างจัดพิมพ์วารสารคูนแคนปีที่ 14 490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 490,000 บาท หจก.โรงพิมพ์ "
เป็นวารสารฉบับรายเดือน (ฉบับประจําเดือน คลังนานาวิทยา



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาที่ตกลงซื้อ /จ้าง โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอราคากลาง

พฤษภาคม - กันยายน 2562) รวม 5 เดือน 490,000.00                    
(ฉบับ) ฉบับละ 7,000 เล่ม  รวม 35,000 เล่ม 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.ผาเกิ้งการก่อสร้าง "
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตําบลหนองเสาเล้า - 497,000.00                    
เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ์ อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

14 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 1,996,000 1,874,700 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,377,904.50    บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

แอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10010 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก. ทรายชลทิศ 1,668,500 บาท 1,377,904.50                 และมีคุณสมบัติ

บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย อําเภอหนองเรือ 3 บจก. ทรายชลทิศ 3 หจก.ทองใบพัฒนา 1,532,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น 4 บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 4 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 1,839,000 บาท

5 บจก.มนตรีวัฒนา จํากัด 5 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 1,870,000 บาท

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 6 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1,550,000 บาท

แอนด์ คอนสตรัคชั่น และวัสดุก่อสร้าง
7 หจก.ทองใบพัฒนา 7 หจก.สินทวีขนส่ง (1994) 1,440,000 บาท

8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 8 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,680,000 บาท

9 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร 9 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 1,796,000 บาท

คอนสตรัคชั่น 10 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม จํากัด 1,450,000 บาท

10 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
11 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
12 หจก.สินทวีขนส่ง (1994)
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
14 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
15 บจก.อําพนวิศวกรรม
16 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
17 หจก.นากลางพัฒนา (1992)



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาที่ตกลงซื้อ /จ้าง โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอราคากลาง

18 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม จํากัด
19 บจก.อุดรวิภาดา จํากัด
20 หจก.เฉิดสถิตย์
21 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

15 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 1,260,000 1,221,200 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 897,582 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติถูกต้อง

แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก. ทรายชลทิศ 1,123,500.36    บาท 897,000.00                      ครบถ้วนและ

ตําบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 3 บจก. ทรายชลทิศ 3 หจก.ทองใบพัฒนา 981,430 บาท ต่อรองราคาลดลง

 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 4 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 1,189,000 บาท จากราคาที่เสนอ

5 บจก.มนตรีวัฒนา จํากัด 5 หจก.สินทวีขนส่ง (1994) 910,000 บาท  จํานวนเงิน

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 6 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,100,000 บาท 582.- บาท
แอนด์ คอนสตรัคชั่น 7 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 1,120,000 บาท

7 หจก.ทองใบพัฒนา 8 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม 970,000 บาท

8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
9 หจก.สินทวีขนส่ง (1994)
10 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
11 หจก.เทพย์ทัศน์ แอสเซท
12 บจก.อําพนวิศวกรรม
13 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
14 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
15 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม 
16 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

16 ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 1,416,000 1,416,000 e-bidding 1 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 1,140,000 บาท หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ เสนอราคาต่ําสุด

สายจากบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 และวัสดุก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง และมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแวงนางเบ้า อําเภอพล 2 บจก. ทรายชลทิศ 2 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 1,259,000 บาท 1,140,000.00                 ถูกต้องครบถ้วน

เชื่อมบ้านมาบตากล้า ตําบลปอแดง  3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 3 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 1,216,371 บาท

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,299,000 บาท

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,203,600 บาท

5 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 6 หจก.ไอคิว คอนสตรัคชั่น 1,195,000 บาท



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาที่ตกลงซื้อ /จ้าง โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอราคากลาง

6 หจก.กันทรลักษณ์ 7 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,200,000 บาท

ตั้งพูนผลสวัสดิ์
7 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
8 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
9 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
10 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
11 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
12 หจก.แวงใหญ่วัสดุก่อสร้าง
13 หจก.ไอคิว คอนสตรัคชั่น
14 บจก.อุดร ต.วิศวกรรม 
15 หจก.พี.ที.ที.
16 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต่านอ 262,000 262,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัมนาขอนแก่น บจก.มี พัมนาขอนแก่น 260,000 บาท บจก.มี พัมนาขอนแก่น มีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 7 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน 260,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัมนาขอนแก่น บจก.มี พัมนาขอนแก่น 496,000 บาท บจก.มี พัมนาขอนแก่น "
หมู่ที่ 28 ตําบลศิลา-ทางหลวงชนบท 496,000.00                    
หมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
จากทางหลวง 2297 - บ้านนาเสถียร 497,000.00                    
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หมู่ที่ 8 ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 487,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น "
บ้านโคกน้อย  หมู่ที่ 4,14 ตําบลพระลับ - 487,000.00                    
เขตตําบลดอนหัน อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
จากบ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตําบลสระแก้ว - 497,000.00                    
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตําบลวังม่วง 
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจก.มี พัฒนาขอนแก่น บจก.มี พัฒนาขอนแก่น 496,000 บาท บจก.มี พัฒนาขอนแก่น มีคุณสมบัติ

บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา - 496,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 493,000 490,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 487,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "
(ข้างโรงเรียนภูผาม่าน) บ้านนาน้ําซํา หมู่ที่ 5 487,000.00                    
ตําบลภูผาม่าน - เทศบาลตําบลภูผาม่าน 
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 493,000 490,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 487,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "
บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ตําบลวังสวาบ - 487,000.00                    
ตําบลนาฝาย อําเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
จากบ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตําบลขามป้อม - 497,000.00                    
ทางหลวงสาย 2297 อําเภอเปือยน้อย 
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จังหวัดขอนแก่น 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 497,000 บาท หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ "
จากบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตําบลวังม่วง - 497,000.00                    
บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตําบลสระแก้ว 
อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนโพธิ์ 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 497,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) มีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 11 ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่ - 497,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ตําบลก้านเหลือง 
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 298,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 296,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยม่วง 296,000.00                    
อําเภอภูผาม่าน - ตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

29 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 992,000 988,000 e-bidding 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 1 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 617,759.80      บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข เสนอราคาต่ําสุด

บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตําบลวังสวาบ - 2 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 2 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 888,000 บาท 617,759.80                    และมีคุณสมบัติ

ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอภูผาม่าน แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 798,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
4 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์
5 หจก. ด.โชคชัยโยธา
6 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายจากทางหลวง  482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ

4021 ตําบลภูเวียง -แยกบ้านหนองกุง 479,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ธนสาร หมู่ที่ 12 ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
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31 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 351,000 351,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 349,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ

สายบ้านหัน หมู่ที่ 4 ตําบลหนองกุงธนสาร- 349,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4021
เชื่อมตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
สายจากทางหลวง 4021 ตําบลภูเวียง - 479,000.00                    
แยกบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 
ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างศิลา 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
หมู่ที่ 6 ตําบลสงเปือย - บ้านวังขอนแดง 479,000.00                    
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
บ้านนาแพง หมู่ที่ 3 - บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 479,000.00                    
ตําบลเขาน้อย อําเภอเวียงเก่า - 
ตําบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ

บ้านศรีประทุม หมู่ที่ 11 - บ้านโคกสว่าง 479,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
หมู่ที่ 5 ตําบลเขาน้อย อําเภอเวียงเก่า - 
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บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตําบลในเมือง 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวง 4021 ตําบลสงเปือย - 479,000.00                    
บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตําบลหนองกุงธนสาร
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากทางหลวง 2038 ตําบลภูเวียง 479,000.00                    
อําเภอภูเวียง - บ้านหนองนาคํา หมู่ที่ 8 
ตําบลเมืองเก่าพัฒนา อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "
จากบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 - บ้านนาตาด 479,000.00                    
หมู่ที่ 6 (เส้นทางโนนทองหมี่) ตําบลเขาน้อย - 
ตําบลเมืองเก่าพัฒนา อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น 

39 ขุดลอกหนองสาธารณะบ้านหนองแซง  302,000 296,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 294,000 บาท หจก.แม่บุญ มีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 7 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่  294,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น 

40 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 300,000 3,026,766 เฉพาะเจาะจง 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,049,000 บาท หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลแวงน้อย - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.ทรายชลทิศ 2,406,000 บาท 2,049,000.00                 และมีคุณสมบัติ

บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 2,699,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 4 หจก.เกสรินทร์ค้าไม้แล้วัสดุก่อสร้าง 2,180,000 บาท
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จังหวัดขอนแก่น 5 บจก.มนตรีวัฒนา 5 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,215,000 บาท

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 6 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,850,000 บาท

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 7 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,115,000 บาท

7 หจก.โคราชพัฒนะ 8 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,290,000 บาท

8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 9 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,145,000 บาท

9 หจก.ชนมีชัย 1994
10 หจก.กันทรลักษณ์ตั้งพูนผลสวัสดิ์
11 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น
12 หจก.เกสรินทร์ค้าไม้แล้วัสดุก่อสร้าง
13 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
14 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
15 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
16 บจก.อําพนวิศวกรรม
17 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
18 หจก.พี.ที.ที.
19 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่

41 ขุดคลองส่งน้ําสู่แหล่งเกษตร 500,000 487,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 485,000 บาท หจก.แม่บุญ มีคุณสมบัติ

จากลําห้วยสองคอนสู่อ่างเก็บน้ําสํารอง 485,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตําบลโนนทอง 
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 504,400 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริคอนกรีต บจก.ชัยศิริคอนกรีต 497,000 บาท บจก.ชัยศิริคอนกรีต "
สายบ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ตําบลหนองโน- 497,000.00                    
บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตําบลหนองโก 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

43 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 478,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านโนน 478,000.00                    
อําเภอซําสูง - บ้านคอกคี หมู่ที่ 9
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ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

44 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 478,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
แยกทางหลวงหมายเลข 2152- 478,000.00                    
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตําบลคําแมด 
อําเภอซําสูง-บ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ 2
ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

45 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 478,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น มีคุณสมบัติ
บ้านคู หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านคูคํา- 478,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตําบลกระนวน 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น 

46 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนการขอนแก่น หจก.ส.ธนการขอนแก่น 478,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น "
บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโนน 478,000.00                    
อําเภอซําสูง -บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 
ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

47 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 3,100,000 3,111,464.40     e-bidding 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,820,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ เสนอราคาต่ําสุด

แบบแคพซีล สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.ทรายชลทิศ 2,154,581 บาท 1,820,000.00                 และมีคุณสมบัติ

วัดป่าภูเม็งทอง ตําบลบ้านเม็ง 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,789,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 4 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 2,941,580 บาท

5 บจก.มนตรีวัฒนา 5 หจก.เกสรินทร์ค้าไม้ 2,278,000 บาท

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง และวัสดุก่อสร้าง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น 6 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 2,900,000 บาท

7 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 7 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,289,000 บาท
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8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 8 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,780,000 บาท

ก่อสร้าง 9 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,201,000 บาท

9 หจก.กันทรลักษณ์ 10 บจก.อําพนวิศวกรรม 1,880,000 บาท

ตั้งพูนผลสวัสดิ์ 11 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,085,000 บาท

10 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร
คอนสตรัคชั่น

11 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
12 หจก.เกสรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
14 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
15 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
16 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
17 บจก.อําพนวิศวกรรม
18 บจก.อุดรวิภาดา
19 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่

48 ติดตั้งอุปกรณ์ในงานมหรสพสมโภช 1,111,195 1,111,195 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีไซน์งาม ครีเอชั่น บจก.ดีไซน์งาม ครีเอชั่น 1,111,195 บาท บจก.ดีไซน์งาม ครีเอชั่น มีคุณสมบัติ

ตามโครงการจัดมหรสพสมโภช 1,111,195.00                 ถูกต้องครบถ้วน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น

49 ก่อสร้างโครงการเสริมสร้างมาตรการ 745,000 745,000 e-bidding 1 หจก.อ.ชนะชัย 1 หจก.อ.ชนะชัย 551,000 บาท หจก.อ.ชนะชัย เสนอราคาต่ําสุด

ความปลอดภัยทางถนนสายบ้านดอนหญ้านาง- 2 หจก.ไทยเวย์โรดไลน์ 2 หจก.ไทยเวย์โรดไลน์ 554,871.20      บาท 551,000.00                    และมีคุณสมบัติ

บ้านโกทา อําเภอเมืองขอนแก่น 3 บจกคลีโนลซอล 3 บจกคลีโนลซอล 633,253 บาท ถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดขอนแก่น ทราฟฟิค(ประเทศไทย) ทราฟฟิค(ประเทศไทย)
4 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 678,000 บาท

5 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5 หจก.อ.ชนะชัย 551,000 บาท

6 หจก.อ.ชนะชัย 6 บจก.ปัญญาพล ทราฟฟิค 654,275 บาท

7 บจก.ปัญญาพล ทราฟฟิค 7 หจก.จักรวาล คอนสตรัคชั่น 652,766.52      บาท
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8 หจก.จักรวาล คอนสตรัคชั่น
50 จ้างทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 290,000 290,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง ร้าน เฮง เฮง เฮง 290,000 บาท ร้าน เฮง เฮง เฮง มีคุณสมบัติ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 290,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน

51 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร 877,000 877,000 e-bidding 1 หจก.อ.ชนะชัย 1 หจก.อ.ชนะชัย 708,000 บาท หจก.อ.ชนะชัย เสนอราคาต่ําสุด

เพื่อเชื่อมต่อท่อส่งน้ํา สถานีสูบน้ํา 2 หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น 2 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 825,000 บาท 708,000.00                    และมีคุณสมบัติ

บ้านกุดน้ําใส หมู่ที่ 1 ตําบลกุดน้ําใส - 3 หจก.ขจรศักดิ์การโยธา 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 793,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4 หจก.รุ่งอรุณวิศวการโยธา 770,000 บาท

5 หจก.รุ่งอรุณวิศวการโยธา 5 หจก.ค.โชคอนันต์ก่อสร้าง 2001 795,000 บาท

6 หจก.ค.โชคอนันต์ก่อสร้าง 2001 6 หจก.โอ๋โบ้กั๊ก ก่อสร้าง 710,000 บาท

7 หจก.เพชรพัชคอนสตรัคชั่น
8 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง
9 หจก.โอ๋โบ้กั๊ก ก่อสร้าง

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 496,000 494,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 491,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข มีคุณสมบัติ

บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยม่วง - 491,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น

53 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ 6,678,000 6,448,226.17     e-bidding 1 บจก.อุดรวิภาดา 1 บจก.อุดรวิภาดา 4,600,000 บาท บจก.อุดรวิภาดา เสนอราคาต่ําสุด

คอนกรีต จากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.ทรายชลทิศ 6,028,126.50    บาท 4,600,000.00                 และมีคุณสมบัติ

ตําบลโสกนกเต็น - บ้านชาด หมู่ที่ 1 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 บจก.ศิลาเพชร 6,189,999.77    บาท ถูกต้องครบถ้วน

ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 4 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 6,099,000 บาท

5 บจก.มนตรีวัฒนา ก่อสร้าง
6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 5 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 5,643,990 บาท

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 6 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 4,670,000 บาท

7 บจก.ศิลาเพชร 7 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 496,000 บาท

8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 8 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 4,830,000 บาท
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ก่อสร้าง 9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 6,200,000 บาท

9 หจก.กันทรลักษณ์ 10 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 4,739,000 บาท

ตั้งพูนผลสวัสดิ์
10 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
11 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
12 หจก.ศรชัยวัมนาก่อสร้างชัยภูมิ
13 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
14 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต
15 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
16 หจก.สินทวีขนส่ง(1994)
17 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
18 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
19 หจก.พี.ที.ที.

54 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ 2,105,000 2,130,567.60     e-bidding 1 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 1 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 1,470,000 บาท หจก.สินทวีขนส่ง(1994) เสนอราคาต่ําสุด

คอนกรีต สาย ขก ถ 10061 บ้านม่วง - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.ทรายชลทิศ 1,736,400 บาท 1,470,000.00                 และมีคุณสมบัติ

บ้านสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 1,919,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ ก่อสร้าง
5 บจก.มนตรีวัฒนา 4 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 1,750,000 บาท

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 5 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 1,900,000 บาท

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 6 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1,480,000 บาท

7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 7 หจก.วชิรกําพล ก่อสร้าง 1,800,000 บาท

ก่อสร้าง 8 บจก.อุดรวิภาดา 1,534,000 บาท
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8 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 9 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,778,550 บาท

9 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต
10 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
11 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
12 หจก.วชิรกําพล ก่อสร้าง
13 บจก.อุดรวิภาดา
14 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่

55 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 3,000,000 3,307,458.35     e-bidding 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 2,145,000 บาท หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ "

สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 - บ้านหินตั้ง 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.ทรายชลทิศ 2,728,702 บาท 2,145,000.00                 
หมู่ที่ 7- หนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตําบลโนนฆ้อง - 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 2,959,000 บาท

บ้านโสกม่วง หมู่ที่  3ตําบลหนองบัว 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ ก่อสร้าง
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 5 บจก.มนตรีวัฒนา 4 หจก.เกสรินทร์ค้าไม้ 2,369,944.56    บาท

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง และวัสดุก่อสร้าง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 2,215,000 บาท

7 หจก.โคราชพัฒนะ 6 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 2,349,000 บาท

8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 7 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,205,000 บาท

ก่อสร้าง 8 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,350,000 บาท

9 หจก.ชนมีชัย 1994
10 หจก.กันทรลักษณ์
11 ตั้งพูนผลสวัสดิ์
12 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
13 หจก.เกสรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
14 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
16 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
17 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
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18 บจก.อําพนวิศวกรรม
19 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
20 หจก.พี.ที.ที.

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ

จากถนน อบจ.ขก ถ 10025 - บ้านดอนดู่ 479,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น (สายรอบบ้านดอนดู่) 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ มีคุณสมบัติ

จากทางหลวง 2133 ตําบลบ้านเรือ - 479,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 
(เส้นข้าง อบต.ภูเวียง) ตําบลภูเวียง 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 483,000 503,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 480,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตําบลเขาน้อย 480,000.00                    
(เส้นทางฝายใหญ่) - ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 482,000 483,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 479,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ "

จากทางหลวง 4021 ตําบลสงเปือย - 479,000.00                    
บ้านค้อ หมู่ที่ 12 ตําบลกุดขอนแก่น 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 496,000 495,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 491,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยม่วง - 491,000.00                    
ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน 
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จังหวัดขอนแก่น 

61 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 400,000 397,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 395,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 395,000.00                    

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 496,000 495,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 491,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข มีคุณสมบัติ
บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ตําบลวังสวาบ- 491,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ตําบลนาฝาย อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

63 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 5,724,000 6,727,111.07     e-bidding 1 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 1 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 3,790,000 บาท หจก.สินทวีขนส่ง(1994) เสนอราคาต่ําสุด

สาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 5,999,000 บาท 3,790,000.00                 และมีคุณสมบัติ

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ ก่อสร้าง ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.มนตรีวัฒนา 3 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 5,852,390 บาท

5 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 4 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 4,240,000 บาท

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 5 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 4,880,000 บาท

6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 6 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 5,419,000 บาท

ก่อสร้าง 7 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 4,900,000 บาท

7 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร 8 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 3,949,560 บาท

คอนสตรัคชั่น
8 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
9 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
10 หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต
11 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
13 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์
14 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
15 หจก.พี.ที.ที.
16 หจก.พัณกมลก่อสร้าง
17 บจก.วังอัศวิน
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64 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 1,250,000 1,223,000 e-bidding 1 บจก.อุดรวิภาดา 1 บจก.อุดรวิภาดา 856,100 บาท บจก.อุดรวิภาดา เสนอราคาต่ําสุด

บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5,6 ตําบลบ้านหว้า - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.ทรายชลทิศ 1,249,000 บาท 856,100.00                    และมีคุณสมบัติ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 1,199,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ ก่อสร้าง
5 บจก.มนตรีวัฒนา 4 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 930,000 บาท

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 5 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 898,905 บาท

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

ก่อสร้าง
8 หจก.สินทวีขนส่ง(1994)
9 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
10 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
11 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
12 หจก.พี.ที.ที.

65 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 1,250,000 1,223,000 e-bidding 1 บจก.อุดรวิภาดา 1 บจก.อุดรวิภาดา 850,000 บาท บจก.อุดรวิภาดา "
บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ ๗ ตําบลบ้านหว้า - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.ทรายชลทิศ 1,249,000 บาท 850,000.00                    
ถนนเหล่านาดี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.สินทวีขนส่ง(1994) 930,000 บาท

4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,149,900 บาท

5 บจก.มนตรีวัฒนา 5 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 898,905 บาท

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 6 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 1,221,000 บาท

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

ก่อสร้าง
8 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
9 หจก.สินทวีขนส่ง(1994)
10 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
11 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาที่ตกลงซื้อ /จ้าง โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอราคากลาง

12 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
13 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
14 หจก.พี.ที.ที.

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 503,700 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริคอนกรีต บจก.ชัยศิริคอนกรีต 497,000 บาท บจก.ชัยศิริคอนกรีต มีคุณสมบัติ
สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 497,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
(ตอนกระนวน-ท่าคันโท) - บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยยาง อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น

67 ซ่อมแซมอาคารเรียน 3/12 199,000 192,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านพันชั่ง ร้าน บ้านพันชั่ง 190,000 บาท ร้าน บ้านพันชั่ง "
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 190,000.00                    
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

68 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 195,300 191,469 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 190,000 บาท หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ "
จํานวน 7 รายการ 190,000.00                    

69 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบะแค 115,438.84  115,438.84  เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนม 115,438.84  บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนม มีคุณสมบัติ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ถูกต้องครบถ้วน
ขอนแก่น ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 115,438.84 

70 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 385,111.54  385,111.54  เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนม 385,111.54  บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนม "
 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)
ขอนแก่น ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 385,111.54 

71 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านคูขาด 213,845.72  213,845.72  เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนม 213,845.72  บาท องค์การส่งเสริมกิจการโคนม "
(สถิตย์อุปถัมภ์) โรงเรียนในสังกัด แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)
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ที่ งบประมาณ และราคาที่ตกลงซื้อ /จ้าง โดยสรุป

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 213,845.72 
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

72 จ้างเหมาจัดทํากระเป๋าใส่เอกสาร 224,000 224,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อยู่สุขสวัสดิ์ สาขา 2 ร้าน อยู่สุขสวัสดิ์ สาขา 2 220,800 บาท ร้าน อยู่สุขสวัสดิ์ สาขา 2 "
เพื่อใช้ประกอบโครงการ พลเมืองดี 220,800.00                    
วิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนโรงเรียน
นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

73 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 229,360 229,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชดา พรมราช น.ส.รัชดา พรมราช 229,360 บาท น.ส.รัชดา พรมราช "
ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านบะแค 

74 จ้างชุดการแสดงหมอลํากลอนและหมอลําหมู่ 250,000 250,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.โยธิกาศรีวิไล บงสิทธิพร น.ส.โยธิกาศรีวิไล บงสิทธิพร 250,000 บาท น.ส.โยธิกาศรีวิไล มีคุณสมบัติ
ตามโครงการจัดมหรสพสมโภช บงสิทธิพร ถูกต้องครบถ้วน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


