
ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ / จ้าง (บาท) โดยสรุป
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล (ผิวเรียบ) 4,943,000 493,200 e-auction 1 หจก,ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 3,249,000 บาท หจก,ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ เสนอราคาต่ําสุด

สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 1, 2 ตําบลบ้านทุ่ม - 2 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 3,440,000 บาท 3,249,000 และมีคุณสมบัติ

ถนนเหล่านาดี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ณรงค์ รสชก. 3,570,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.ทวีทรัพย์หสกิจ 3,599,000 บาท

5 หจก.ภู่สกุลทรัพย์ 3,750,000 บาท

6 หจก.อึ้งแซเฮง 3,870,000 บาท

7 หจก.ณรช่างยนต์ 3,898,000 บาท

8 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 3,990,000 บาท

9 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 4,000,000 บาท

10 บจก.อําพนวิศวกรรม 4,009,000 บาท

11 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 4,190,000 บาท

12 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 4,192,000 บาท

13 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 4,200,000 บาท

14 หจก.ป.ธีรวุฒิ 4,399,000 บาท

15 หจก.ยุธชัยการโยธา 4,580,000 บาท

16 หจก.อภิษฎาคอนส์ 4,650,000 บาท

17 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 4,780,000 บาท

18 หจก.ธรรมทาง 4,920,000 บาท

19 หจก.คิงวินท็อป 4,923,000 บาท เสนอราคาต่ําสุด

20 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 4,923,000 บาท และมีคุณสมบัติ

21 หจก.กิจเจริญวัสดุ (1994) 4,923,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

=สําเนา=

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่............เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560



22 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 4,923,000 บาท

23 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 4,923,000 บาท

24 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 4,923,000 บาท

25 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,923,000 บาท

26 หจก.นากลางพัฒนา (1992) 4,923,000 บาท

27 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 4,923,000 บาท

28 หจก.อรรถวัฒน์ 4,923,000 บาท

29 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 4,923,000 บาท

2 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7,400,000 7,500,000 e-auction 1 หจก.เคแพ็คคอนกรีต 2004 5,788,000 บาท หจก.เคแพ็คคอนกรีต 2004 "

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตําบลศิลา - เขตเทศบาล 2 หจก.ป.ธีรวุฒิ 5,799,000 บาท 5,788,000.00                         

นครขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ยุทธชัยการโยธา 6,970,000 บาท

4 หจก.วัฒนสุวรรณ 7,000,000 บาท

5 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 7,012,000 บาท

6 หจก.อภิษฎาคอนส์ 7,299,000 บาท

7 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 7,490,000 บาท

8 หจก.คิงส์วินท๊อป 7,490,000 บาท

9 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 7,490,000 บาท

10 หจก.กิจเจริณวัสดุ (1994) 7,490,000 บาท

11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 7,490,000 บาท

12 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 7,490,000 บาท

13 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น 7,490,000 บาท

14 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 7,490,000 บาท

15 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 7,490,000 บาท

16 หจก.พี.ที.ที. 7,490,000 บาท

17 หจก.มังคละคีรี 7,490,000 บาท



18 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 7,490,000 บาท

19 หจก.อึ้งแซเฮง 7,490,000 บาท

20 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น 7,490,000 บาท

21 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 7,490,000 บาท

22 หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง 7,490,000 บาท

23 หจก.อรรถวัฒน์ 7,490,000 บาท

3 โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ 23,000,000 22,998,800 e-auction 1 บจก.เจ เอ กรุ๊ป เอ็ดดูเคชั่น 22,750,000 บาท บจก.เจ เอ กรุ๊ป เอ็ดดูเคชั่น เสนอราคาต่ําสุด

เด็กประฐมวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนา 2 บจก.พัดน์ลัดดา 22,750,700 บาท 22,750,000.00                       และมีคุณสมบัติ

เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 บจก.อรรถภัทร 22,765,600 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ในเขตจังหวัดขอนแก่น

4 โครงการซื้อสื่อการเรียนการสอน STEM ศึกษา 14,691,000 15,000,000 e-auction 1 บจก.ดี ดี บุ๊ค อินเตอร์เนชั่นแนล 14,545,000 บาท บจก.ดี ดี บุ๊ค อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคาต่ําสุด

ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 2 บจก.เอ็มพี อินโนเวชั่น กรุ๊ป 14,558,900 บาท 14,545,000.00                       และมีคุณสมบัติ

จํานวน 36 โครงการ 3 บจก.พัฒนาวิชาการและประเมินผล 14,578,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

5 ซื้อครุภัณฑ์ห้อง E-classroom ส่งเสริมพัฒนาการ 9,962,000 9,263,100 e-auction 1 บจก.เพนดิดิคาน 9,198,100 บาท บจก.เพนดิดิคาน ."

เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 บจก.เซฟสยาม บิซิเนส กรุ๊ป 9,200,600 บาท 9,198,100.00                         

สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต จ.ขอนแก่น 3 บจก.สิงหะทรัพย์พัฒนา 9,219,100 บาท

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑล 32,331,000 31,411,000 สอบราคา 1 หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม 31,340,000 บาท หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม ."

จังหวัดขอนแก่น งานก่อสร้างศาลาสังเวชนียสถาน 2 บจก.วรนิทัศน์ ดีเวลลอปเมนท์ 31,351,000 บาท 31,340,000.00                       

พร้อมศาลาและทางเดินพร้อมโครมไฟ 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 31,351,000 บาท

พุทธมณฑลอีสาน 4 หจก.ขอนแก่นธนสุวรรณไพศาล 31,351,000 บาท

5 หจก.เจริญรัตน์วิศวกรรม 31,351,000 บาท



6 บจก.ขอนแก่นควอลิติ้ คอนกรีต 31,351,000 บาท

7 บจก.อรัชแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 31,351,000 บาท

8 หจก.เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 31,351,000 บาท

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,990,000 1,990,000 สอบราคา 1 บจก.อําพลวิศวกรรม 1,986,000 บาท บจก.อําพลวิศวกรรม ."

แบบผิวเรียบ เคพซีล บ้านหนองทุ่ม ตําบลหัวทุ่ง 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,987,000 บาท 1,986,000.00                         

อําเภอพล - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบลดอนฉิม 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,988,500 บาท

อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,989,000 บาท

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 1,990,000 1,990,000 สอบราคา 1 หจก.ณรงค์รสชก. 1,985,000 บาท หจก.ณรงค์รสชก. เสนอราคาต่ําสุด

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตําบลนางาม - ตําบลนาข่า 2 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 1,987,000 บาท 1,985,000.00                         และมีคุณสมบัติ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 1,988,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 1,989,000 บาท

9 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. 1,395,000 1,395,000 สอบราคา 1 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 998,000 บาท หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ ."

สายบ้านไทยเจริญ ม.16 ต.หนองสองห้อง - 2 หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 1,000,000 บาท 998,000.00                           

ทางหลวงชนบทสายหนองสองห้อง - นาโพธิ์ 3 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง 1,004,000 บาท

อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 4 หจก.ขอนแก่นเคนแนล 1,046,000 บาท

5 หจก.เค โอ บี คอนส์ 1,250,000 บาท

6 หจก.พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) 1,500,000 บาท

7 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 1,800,000 บาท

10 โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน คสล. 700,000 790,000 สอบราคา 1 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 697,000 บาท หจก.ส.ธนการขอนแก่น ."

ข้ามลําห้วยเสือเต้น บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 698,000 บาท 697,000.00                           

ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 699,000 บาท

ต.โพธิศรีสําราญ อ.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น



11 โครงการขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า บ้านสวองใหม่ 500,000 507,000 ตกลงราคา 1 หจก.ชาติชาย 99 495,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 ."

หมู่ที่ 8 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 497,500 บาท 495,000.00                           

จ.ขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 499,000 บาท

12 โครงการขุดลอกลําห้วยหนองตะครอง 300,000 304,000 ตกลงราคา 1 หจก.ชาติชาย 99 396,000 บาท หจก.ชาติชาย 99 เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ต.ตะกั่วป่า 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 297,000 บาท 396,000.00                           และมีคุณสมบัติ

อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 299,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 498,800 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ."

บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ต.หนองแปน 2 หจก.เคียงโยธา 495,000 บาท 493,000.00                           

อ.มัญจาคีรี - อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ 490,000 495,000 ตกลงราคา 1 หจก.พัชราการก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.พัชราการก่อสร้าง ."

หมู่ที่ 8 ต.บ้านขาม อ.น้ําพอง - บ้านหนองแสง 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 487,000 บาท 485,000.00                           

หมู่ที่ 4 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 489,000 บาท

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสําโรง หมู่ที่ 11 475,000 480,000 ตกลงราคา 1 หจก.ยิ่งยุพิน การก่อสร้าง 470,000 บาท หจก.ยิ่งยุพิน การก่อสร้าง ."

ต.บ้านขาม อ.น้ําพอง - บ้านโคกใหม่ ม.6 2 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 472,000 บาท 470,000.00                           

ต.บ้านโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 473,500 บาท

16 โครงการขุดลอกลําห้วยเตยตอนบน ช่วงบ้าน 490,000 490,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 432,000 บาท หจก.เคียงโยธา ."

หนองหญ้าปล้อง ม.9 ต.โพนเพ็ก -บ้านหนองไฮ 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 486,000 บาท 432,000.00                           

ม.5 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 3 หจก.ชครุ่งเรืองก่อสร้าง 489,000 บาท

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม 485,000 482,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 477,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

ม.12 ต.บ้านทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2009 2 หจก.ดิสคัฟเวอรี่ ดีเวลลอปเมนท์ 478,000 บาท 477,000.00                           และมีคุณสมบัติ

 อ.เมอง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 481,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน



18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 ."

สายทางหลวงหมายเลข 2246- บ้านโนนข่า 2 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 496,000 บาท 494,000.00                           

ม.5 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 498,000 บาท

19 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยคําโซ 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง ."

ช่วงบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 - บ้านคําคันโซ หมู่ที่ 6 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 485,000 บาท 483,000.00                           

ต.สวนหม่อน - ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 487,000 บาท

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอุบล หมู่ที่ 3 486,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.พัชราการก่อสร้าง 473,000 บาท หจก.พัชราการก่อสร้าง ."

ต.บัวใหญ่ - บ้านหัวบึง ม.9 ต.ทรายมูล 2 หจก.ส.ธนการขอนแก่น 475,000 บาท 473,000.00                           

อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 476,500 บาท

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสว่าง  498,800 498,800 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ม.8 ต.สวนหม่อน- ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท 494,000.00                           

3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 497,000 บาท

22 โครงการขุดลอกลําห้วยแจ้งใหญ่ บ้านแจ้งทับม้า 499,000 500,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 494,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

ม.10 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - เขตตําบลนาแพง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท 494,000.00                           และมีคุณสมบัติ

 อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,800 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ต.สวนหม่อน - 2 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 494,500 บาท 493,000.00                           

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 497,000 บาท



24 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยคําแคน 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

ช่วงบ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ต.คําแคน 2 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 485,500 บาท 483,000.00                           

อ.มัญจาคีรี - ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 3 หจก.คียงโยธา 487,000 บาท

25 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยใหญ่บ้านนาคสะดุ้ง 465,000 465,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 461,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ม.3 ต.เพ็กใหญ่ - ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 462,000 บาท 461,000.00                           

3 หจก.แม่บุญ 464,000 บาท

26 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยน้อยช่วงบ้านหนองโน 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "

ม. 5 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี - ทล.229 จ.ขอนแก่น 2 หจก.เคียงโยธา 484,000 บาท 483,000.00                         

3 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 487,000 บาท

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 เสนอราคาต่ําสุด

บ้านหนองแวง ม.3 ต.โจดหนองแก - เขตติดต่อ 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 495,000 บาท 494,000.00                         และมีคุณสมบัติ

ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 498,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

28 โครงการขุดลอกลําห้วยซีลอง ช่วงบ้านนาข่า 499,000 492,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 487,000 บาท หจก.เคียงโยธา "

ม.13 - บ้านเหล่าใหญ่ ม.9 ต.นาข่า ถึง ต.นางาม 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 490,000 บาท 487,000.00                         

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 491,000 บาท

29 โครงการขุดลอกลําห้วยโสกรัง ช่วงบ้านหนองบัวน้อย 485,000 485,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 480,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

 ม.4 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 2 หจก.เค โอ บี คอนส์ 482,000 บาท 480,000.00                         

3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 484,000 บาท

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคําคันโซ่ 498,800 498,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 493,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

ม.6 ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี - อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท 493,000.00                         

3 หจก.ช.โคตรภูธรก่อสร้าง 496,500 บาท



31 โครงการขุดลอกหน้าฝาย ลําห้วยซีลอง 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง "

ช่วงบ้านเหล่าใหญ่ ม.9 ต.นาข่า - บ้านหัน 2 หจก.เคียงโยธา 485,000 บาท 483,000.00                         

ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 487,500 บาท

32 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียวช่วงบ้านสระขาม ม.6 500,000 511,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 495,000 บาท หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น - 2 หจก.แม่บุญ 496,000 บาท 495,000.00                         และมีคุณสมบัติ

เขตอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 499,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน 482,000 478,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 473,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

หนองกอย ม.3 ต.แดงใหญ่ - ทางลาดยาง 2 หจก.โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง 475,000 บาท 473,000.00                         

สาย ขก. ถ.10060 บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย 3 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 476,000 บาท

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

34 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยท่าพระเนาว์ 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 483,000 บาท หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง "

ช่วงบ้านหัวนากลาง ม.9 ต.ท่าศาลา 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         

อ.มัญจาคีรี - ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 3 หจก.เคียงยธา 487,000 บาท

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

บ้านหนองเรือ ม.7 ต.โจดหนองแก - บ้านเพ็กน้อย 2 หจก.แม่บุญ 495,000 บาท 494,000.00                         

ม.5 ต.โสกนกเต็น อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 3 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 497,000 บาท

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 499,000 499,000 ตกลงราคา 1 หจก.นิวส์หลักสอง 1999 494,000 บาท หจก.นิวส์หลักสอง 1999 "

สายบ้านหญ้าคา ม.5 ต.เมืองพล เชื่อมทางหลวง 2 หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 496,000 บาท 494,000.00                         

แผ่นดินหมายเลข 207 อ.พล จ.ขอนแก่น 3 หจก.แม่บุญ 497,500 บาท



37 โครงการขุดลอกหน้าฝายลําห้วยนกเอี้ยง 488,000 488,000 ตกลงราคา 1 หจก.เคียงโยธา 483,000 บาท หจก.เคียงโยธา เสนอราคาต่ําสุด

ช่วงบ้านบัว ม.1 ต.กุดเค้า - บ้านนาข่า ม.7 2 หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น 485,000 บาท 483,000.00                         และมีคุณสมบัติ

ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 3 หจก.โชครุ่งเรืองก่อสร้าง 487,000 บาท ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


