
ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 9,700,000 9,693,020 e-bidding บจก.ไกรธีระ บจก.ไกรธีระ 9,656,300 บาท บจก.ไกรธีระ มีคุณสมบัติ

และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด 9,656,300.00                 ถูกต้องครบถ้วน

สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง E-Classroom 4,000,000 3,347,200 e-bidding 1 บจก.พาชิ กรุ๊ป 1 บจก.วัน เอดูเคชั่น 3,286,400 บาท บจก.วัน เอดูเคชั่น "

เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษา 2 บจก.ไทย ฟิวเจอร์ อินโนเวชั่น 2 บจก.เพนดิดิคาน 3,307,200 บาท 3,286,400.00                 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 3 บจก.เพนดิดิคาน 3 บจก.ไทย ฟิวเจอร์ อินโนเวชั่น 3,416,800 บาท

ในเขต จ.ขอนแก่น จํานวน 9 รายการ 4 บจก.วัน เอดูเคชั่น

5 บจก.เซฟสยาม บิซิเนส กรุ๊ป

3 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน 4,241,600 4,241,600 e-bidding บจก.ขอนแก่น บจก.ขอนแก่น 4,236,320 บาท บจก.ขอนแก่น "

คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี คลังนานาธรรม คลังนานาธรรม คลังนานาธรรม
สารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา 4,236,320.00                 
ด้วย DLIT

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนงาม 467,000 465,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน 460,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน "

หมู่ที่ 2 เทศบาล ต.โนนศิลา - ก่อสร้าง ก่อสร้าง
เขตตําบลบ้านหัน อ.โนนศิลา 460,000.00                    
จ.ขอนแก่น

5 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหลุบคา 496,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน 489,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน มีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา - ก่อสร้าง ก่อสร้าง ถูกต้องครบถ้วน

บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านแท่น 489,000.00                    
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่....2......เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

6 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านชาด 256,000 262,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน 250,000 บาท หจก.บ้านไผ่ดาวเงิน "

หมู่ที่ 5 ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา - ก่อสร้าง ก่อสร้าง
หนองนาฮี - เชื่อมเขต ต.กุดเพียขอม 250,000.00                    
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวฝาย 482,000 479,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วระวีทรัพย์เจริญ หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 474,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

หมู่ที่ 6 ต.เปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวง 474,000.00                    
สายโนนแดงเปือยใหญ่ อ.โนนศิลา

จ.ขอนแก่น

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชีกกค้อ 495,000 506,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วระวีทรัพย์เจริญ หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 490,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

หมู่ที่ 7,13 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ - 490,000.00                    
บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตสรีบุญเรือง

อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

9 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองร้านหญ้า 473,000 484,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วระวีทรัพย์เจริญ หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 468,000 บาท หจก.วระวีทรัพย์เจริญ "

ม.5 ต.หว้าหนอง - เทศบาลเมือง 468,000.00                    
บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

10 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 396,000 396,000 เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ ชินภักดี นายธนาวุฒิ ชินภักดี 396,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภักดี มีคุณสมบัติ

๒ ชั้น ขนาดที่นั่งโดยสารไม่น้อยกว่า 396,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน

๔๐ ที่นั่งต่อคัน พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง

จํานวน ๓ คัน ต่อคณะ รวม ๒ 

คณะ ๆ ละ ๓ วัน  รวม ๖ วัน 

11 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ 495,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "

ม.3 ต.บ้านใหม่ - ต.ภูห่าน อ.สีชมพู 488,000.00                    
จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

12 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม 466,000 478,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 459,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "

ม.3 ต.ภูห่าน -  ต.ซํายาง อ.สีชมพู 495,000.00                    
จ.ขอนแก่น

13 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข 374,000 383,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 368,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "

ม.6 ต.หนองแดง - ต.ศรีสุข อ.สีชมพู 368,000.00                    
จ.ขอนแก่น

14 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ 472,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 466,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "

ม.3 ต.บ้านใหม่ - ต.ซํายาง อ.สีชมพู 466,000.00                    
จ.ขอนแก่น

15 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังโพน ม.6 311,000 320,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 305,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง "

ต.นาจาน อ.สีชมพู - ต.วังหินลาด 305,000.00                    
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

16 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโก ม.2 417,000 428,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง 411,000 บาท หจก.มิตรชุมแพก่อสร้าง มีคุณสมบัติ

ต.หนองแดง - ต.ศรีสุข อ.สีชมพู 411,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน

จ.ขอนแก่น

17 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยอึ่ง 495,000 507,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 490,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "

ม.4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท - 490,000.00                    
เขตอําเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

18 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสว่างพัฒนา 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักดิ์ หจก.พงษ์ศักดิ์ 495,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "

ม.4 บ้านหนองเต่า ม.3 ต.หนองแซง - การโยธา (2001) การโยธา (2001) การโยธา (2001)
ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 495,000.00                    

19 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพันชาติ 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักดิ์ หจก.พงษ์ศักดิ์ 495,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "

ม.10 ต.โคกสําราญ - บ้านแฮด ม.2 การโยธา (2001) การโยธา (2001) การโยธา (2001)
ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 495,000.00                    



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

20 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกไม้งาม 495,000 507,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 490,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "

ม.7 - บ้านบูรณะ ม.8 ต.หนองมะเขือ 490,000.00                    
อ.พล จ.ขอนแก่น เชื่อมทางหลวง

หมายเลข 2246

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนข่า ม.6 359,000 368,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 355,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "

ต.วังแสง อ.ชนบท - เขต อ.แวงใหญ่ 355,000.00                    
จ.ขอนแก่น

22 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแท่น 495,000 507,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 490,500 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง มีคุณสมบัติ

ม.1 ต.บ้านแท่น - เขตตําบลกุดเพียขอม 490,500.00                    ถูกต้องครบถ้วน

อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

23 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกไม้งาม 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

ม.7 - บ้านบูรณะ ม.8 ต.หนองมะเขือ 493,000.00                    
อ.พล จ.ขอนแก่น เชื่อมทางหลวง

หมายเลข 2246

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคุ้มกกโก 495,000 507,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 491,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "

ม.10 ต.ชนบท - บ้านเมืองเพีย 491,000.00                    
ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

25 ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก บ้านเตาเหล็ก 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

ม.5 ต.โจดหนองแก - บ้านตําแย ม.2 493,000.00                    
ต.เมืองพล อ.ชบท จ.ขอนแก่น

26 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้าน 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

หนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล - 493,000.00                    
เขตตําบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง 

จ.ขอนแก่น



ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

27 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านหนองแวง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

ม.3 ต.โจดหนองแก - บ้านโนนสะอาด 493,000.00                    
ม.6 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น

28 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านหันน้อย 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) มีคุณสมบัติ

ม.10 ต.หนองแวงโสกพระ - บ้านหันใหญ่ 493,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน

ม.6 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

29 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านคูขาด ม.2 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

ต.โคกสง่า อ.พล - บ.หนองหญ้าปล้อง

ม.8 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

30 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านโนนข่า 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

ม.5 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น - 493,000.00                    
ทางหลวงแผ่นดินสาย 2246

31 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านหนองขาม 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

ม.5 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล 

จ.ขอนแก่น

32 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 462,000 462,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พี เจ ทรานสปอร์ต หจก.พี เจ ทรานสปอร์ต 462,000 บาท หจก.พี เจ ทรานสปอร์ต "

ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง 2 ชั้น 462,000.00                    
จํานวน 7 คันๆละ 3 วัน

33 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านโคกไม้งาม 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน (1985) หจก.ทวีสิน (1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน (1985) "

ม.7 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น - 493,000.00                    
เขตติดต่ออําเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเพียขอม 496,000 508,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 492,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) มีคุณสมบัติ

ม.1,2 ต.กุดเพียขอม - ต.วังแสง อ.ชนบท 492,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน

จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

35 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนข่า 495,000 507,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 490,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "

ม.7 ต.ชนบท - บ้านขามเรียน ม.3 490,000.00                    
ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขามเรียน ม.3 495,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักดิ์ หจก.พงษ์ศักดิ์ 491,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "

ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ - เขตเทศบาล การโยธา (2001) การโยธา (2001) การโยธา (2001)
ตําบลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 491,000.00                    

37 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม ม.2 - 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักดิ์ หจก.พงษ์ศักดิ์ 495,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "

บ้านขอนสัก ม.6 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด การโยธา (2001) การโยธา (2001) การโยธา (2001)
จ.ขอนแก่น -เชื่อมอําเภอโกสุมพิสัย 495,000.00                    
จ.มหาสารคาม

38 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าม่วง ม.9 - 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ศักดิ์ หจก.พงษ์ศักดิ์ 495,000 บาท หจก.พงษ์ศักดิ์ "

บ้านเล็บเงือก ม.4 - ต.โคกสําราญ การโยธา (2001) การโยธา (2001) การโยธา (2001)
เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 1309 495,000.00                    
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

39 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองเต่าน้อย 495,000 507,000 ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 490,500 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง "

ม.7 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท - อ.มัญจาคีรี 490,500.00                    
จ.ขอนแก่น

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสังข์ 495,000 507,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง ร้าน ดีดีบิลดิ้ง 495,000 บาท ร้าน ดีดีบิลดิ้ง มีคุณสมบัติ

ม.7 ต.เพียขอม - เขตบ้านห้วยค้อ ม.3 495,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน

ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

41 ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านโนนเมือง 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "

ม.8 ต.โนนข่า - บ้านหนองแวงโคตร 493,000.00                    
ม.13 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล

จ.ขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

42 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนทัน  500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีสิน(1985) หจก.ทวีสิน(1985) 493,000 บาท หจก.ทวีสิน(1985) "

ม.6 ต.โนนข่า - บ้านโจดน้อย ม.3 493,000.00                    
ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น

43 ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านโนนทอง 500,000 510,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่บุญ หจก.แม่บุญ 495,000 บาท หจก.แม่บุญ "

ม.1 ต.โนนทอง - บ้านนาโพธิ์ ม.8 495,000.00                    
ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

44 ซื้อเก้าอี้เลกเชอร์ จํานวน 200 ชุด 220,000 220,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 220,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "

220,000.00                    

45 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้า 160,000 160,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.วี.พี.การโยธา หจก.ที.วี.พี.การโยธา 160,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา "

จํานวน 180 ตัว 160,000.00                    

46 ซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป Pre mix 492,800 492,800 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยพิพัฒน์ บจก.ไทยพิพัฒน์ 492,800 บาท บจก.ไทยพิพัฒน์ มีคุณสมบัติ

จํานวน 5,600 ถุง (ขนาดบรรจุ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ถูกต้องครบถ้วน

20 กิโลกรัม /ถุง) 492,800.00                    

47 ซื้อวัสดุการก่อสร้าง เพื่อฝึกปฎิบัติ 382,727 382,727 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสี บจก.พ่อขุนสี 381,700 บาท บจก.พ่อขุนสี "

จัดทําฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา ร่มเย็นเป็นสุข ร่มเย็นเป็นสุข ร่มเย็นเป็นสุข
381,700.00                    

48 ซื้อลูกรัง จํานวน 3,776 ลบ.ม. 492,656 492,656 เฉพาะเจาะจง หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ 492,656 บาท หจก.พูลทรัพย์ธนอนันต์ "

492,656.00                    



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

49 ซื้อลูกรัง จํานวน 1,690 ลบ.ม. 261,000 261,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.เจริญสุข หจก.อ.เจริญสุข 261,000 บาท หจก.อ.เจริญสุข "

261,000.00                    

50 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง 498,530 498,530 เฉพาะเจาะจง บจก.ศิลากรีนแลนด์ บจก.ศิลากรีนแลนด์ 498,530 บาท บจก.ศิลากรีนแลนด์ "

จํานวน 2 รายการ คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น
498,530.00                    

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


