
-สําเนา-

ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,000,000 3,088,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,995,000 บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา มีคุณสมบัติ

(AC) สาย ขก.ถ.10055 แยกทางหลวง 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 3,000,000 บาท 2,995,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
หมายเลข 2 - บ้านวังชัย อ.น้ําพอง 3 บจก.ทรายชลทิศ
จ.ขอนแก่น 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์

5 บจก.มนตรีวัฒนา
6 บจก.สุขุมการโยธา
7 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
8 หจก.กันทรลักษ์ตั้งพูลผลสวัสดิ์
9 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
10 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
11 หจก.ฉัตรเพชรแลนด์แอนด์เฮาส์
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
13 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
14 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา
15 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท
16 บจก.อําพนวิศวกรรม
17 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
18 หจก.นากลางพัฒนา (1992)
19 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
20 บจก.อุดรวิภาดา
21 หจก.พัณกมลก่อสร้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่  3   เดือน เมษายน พ.ศ.2561

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

2 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 7,891,300 8,450,000 e-bidding 1 หจก.พลกฤช คอนสตรัคชั่น 1 หจก.พลกฤช คอนสตรัคชั่น 7,529,000 บาท หจก.พลกฤช คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติ
แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/2) 2 หจก.โคราชพัฒนะ 7,529,000.00                    ถูกต้องครบถ้วน
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม 3 บจก.เค อาร์ 2015
การปกครองท้องถิ่น สําหรับโรงเรียนภูวัด 4 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
พิทยาคม อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 5 หจก.พัณกมลก่อสร้าง

3 ปรับปรุงถนนลูกรัง แยกถนน รพช.ขก.3095- 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านหัวนากลาง ม.9 ต.ท่าศาลา 490,000.00                      
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

4 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวนากลาง ม.9 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.ท่าศาลา - พื้นที่สวนป่า อ.มัญจาคีรี 490,000.00                      
จ.ขอนแก่น

5 ปรับปรุงถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
บ้านขามป้อม ม.1 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี - 490,000.00                      
ทช.ขก 3010 จ.ขอนแก่น

6 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ม.6 ต.ท่าศาลา - พื้นที่สวนป่า อ.มัญจาคีรี 490,000.00                      
จ.ขอนแก่น

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าสวรรค์ ม.11 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี - ทล.6060 490,000.00                      
จ.ขอนแก่น

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนงิ้ว ม.8 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา มีคุณสมบัติ



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี - พื้นที่สวนป่า - 490,000.00                      ถูกต้องครบถ้วน
ทล.2062 จ.ขอนแก่น

9 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าผุ ม.4 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคียงโยธา หจก.เคียงโยธา 490,000 บาท หจก.เคียงโยธา "
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี - อ.พระยืน 490,000.00                      
จ.ขอนแก่น

10 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสัมพันธ์ ม.15 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 490,000.00                      

11 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน ม.2 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - ทช.ขก.4008 490,000.00                      
จ.ขอนแก่น

12 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าสวรรค์ ม.7 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี - พื้นที่สวนป่า - 490,000.00                      
ทล.2062 จ.ขอนแก่น

13 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขาม ม.11 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี - อ.โคกโพธิ์ไชย 490,000.00                      
จ.ขอนแก่น

14 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่ากล้วย ม.5,6 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 494,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข มีคุณสมบัติ
ต.โนนคอม - บ้านโนนสว่าง ม.6 494,000.00                      ถูกต้องครบถ้วน



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ต.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ช่วงที่ 3
15 ขุดลอกหน้าฝายโปร่งไก บ้านโนนเตาเหล็ก 454,000 468,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 450,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "

ม.10 ต.วังสวาบ - ทางหลวงชนบท 450,000.00                      
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

16 ขุดลอกฝายป่าบัว บ้านนาท่าลี่ ม.4 483,000 502,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 479,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "
ต.นาฝาย - ทางหลวงชนบท 2361 479,000.00                      
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตําบลดินดํา 490,000.00                      
อ.ภูเวียง - เทศบาลตําบลขนวน 
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านโสกห้าง ม.9 - บ้านหนองโน 490,000.00                      
ต.นาหว้า - บ้านทุ่งชมพู ต.ทุ่งชมพู 
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 490,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านหนองขาม ม.1 - บ.หนองเตาปูน 490,000.00                      
ม.4 ต.ในเมือง - ต.เมืองเก่าพัฒนา 
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

20 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 492,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สายบ้านหนองขาม ม.1 - บ้านหนองคลอง 492,000.00                      ถูกต้องครบถ้วน
ม.11 ต.ในเมือง - ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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จ.ขอนแก่น

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายวัดป่ากิตติญานุสรณ์ บ้านสงเปือย ม.1 485,000.00                      
ต.สงเปือย อ.ภูเวียง - ทางหลวง ขก 2005 
จ.ขอนแก่น

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 491,000 491,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านโนนสวรรค์ ม.6 - บ้านดินดํา ม.1 486,000.00                      
ต.ดินดํา - ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโสกห้าง 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 497,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
ม.9 - บ้านนาหว้า ม.1 - แหล่งท่องเที่ยว 497,000.00                      
หาดสวรรค์ ต.นาหว้า - ต.หว้าทอง 
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
บ้านถ้ําแข้ ม.8 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง - 488,000.00                      
บ.หนองเขื่อนช้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

25 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สายบ้านหนองคา ม.5 ต.ในเมือง 488,000.00                      ถูกต้องครบถ้วน
อ.เวียงเก่า - บ้านวังมน ม.2 ต.สีชมพู 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น



ลําดับ วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านหนองทุ่ม ม.2 ต.ดินดํา - 488,000.00                      
ต.บ้านหนว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 488,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านหนองคู ม.7 - บ้านบ่อ ม.1 488,000.00                      
ต.เขาน้อย - ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า 
จ.ขอนแก่น

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 491,000 491,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 486,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านโนนสว่าง ม.10 - บ้านโนนสูง 486,000.00                      
ม.14 ต.เขาน้อย - ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า 
จ.ขอนแก่น

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 485,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง "
สายบ้านหนองนาคํา ม.8 - บ้านนาตาด ม.6 485,000.00                      
ต.เขาน้อย - ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า 
จ.ขอนแก่น

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง 491,000 บาท หจก.ไดโนเสาร์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
สายบ้านดอนหัน ม.11 ต.กุดขอนแก่น 491,000.00                      ถูกต้องครบถ้วน
อ.ภูเวียง - บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

31 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนพันชาติ 475,000 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 470,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
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ม.3 ต.หนองแปน - ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 470,000.00                      
จ.ขอนแก่น

32 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไห ม.1 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - อ.บ้านแฮด 490,000.00                      
จ.ขอนแก่น

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
ม.15 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - 490,000.00                      
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน ม.6 495,000 495,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 490,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - ทล.2062 490,000.00                      
จ.ขอนแก่น

35 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยม่วง ม.3 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ 494,000 บาท หจก.ทรายทองเจริญทรัพย์ "
ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน - บ้านน้อยพัฒนา 494,000.00                      
ม.9 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

36 ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 203,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 199,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ มีคุณสมบัติ
(โซล่าเซลปั้ม) ภายในตําบลขนวน 199,000.00                      ถูกต้องครบถ้วน
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น

37 ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 203,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 199,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ "
(โซล่าเซลปั้ม) ภายในตําบลบ้านโคก 199,000.00                      
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อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น

38 ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 203,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 199,000 บาท หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ "
(โซล่าเซลปั้ม) ภายในตําบลกุดธาตุ 199,000.00                      
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น

39 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคอม ม.1 498,000 512,000 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 494,000 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "
ต.โนนคอม - บ้านน้ําซํา ม.5 ต.ภูผาม่าน 474,000.00                      
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

40 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหินขาว ม.5 485,000 482,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น 478,000 บาท บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น "
ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - 478,000.00                      
บ้านสําราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเฟี้ยฟาน ม.13 485,000 482,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น 478,000 บาท บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น "
ต.สาวะถี - ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 478,000.00                      

41 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนรัง ม.11 470,000 467,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น 463,000 บาท บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติ
ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - 463,000.00                      ถูกต้องครบถ้วน
บ้านสําราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

42 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนรัง ม.16 470,000 467,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น 463,000 บาท บจก.เคแพ็ค คอนสตรัคชั่น "
ต.สาวะถี - ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 463,000.00                      
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43 ขุดลอกลําห้วยเสือเต้น (ตอนกลาง) 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ช่วงบ้านหนองสรวง ม.11 ต.ดงเค็ง - 495,000.00                      
เทศบาลตําบลหนองสองห้อง
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

44 ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านสําโรง 499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 494,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ม.1 ต.สําโรง - เขตตําบลวังหิน 494,000.00                      
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

45 ขดลอกลําห้วยหินลาด (ตอนบน) 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 495,000 บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
ช่วงบ้านหินลาด ม.5 ต.สําโรง - 495,000.00                      
เขต ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

46 ซื้อชุดวอร์ม (เสื้อแขนยาวและกางเกง 480,000 480,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีทองสปอร์ต ร้าน ศรีทองสปอร์ต 480,000 บาท ร้าน ศรีทองสปอร์ต "
ขายาว) ยี่ห้ออีโก้สปอร์ต จํานวน 480 ตัว 480,000.00                      

47 ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจร 453,900 453,900 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.พี.เจ.ทับสแก หจก.เอ.พี.เจ.ทับสแก 453,900 บาท หจก.เอ.พี.เจ.ทับสแก มีคุณสมบัติ
453,900.00                      ถูกต้องครบถ้วน

48 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชติธิดา ทราเวล หจก.โชติธิดา ทราเวล 108,000 บาท หจก.โชติธิดา ทราเวล "
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3 คันๆละ 108,000.00                      
2 วัน
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49 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 198,000 198,000 เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ ชินภักดี นายธนาวุฒิ ชินภักดี 198,000 บาท นายธนาวุฒิ ชินภักดี "
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง 198,000.00                      

50 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 198,000 198,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โชติธิดา ทราเวล หจก.โชติธิดา ทราเวล 198,000 บาท หจก.โชติธิดา ทราเวล "
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง ไป - กลับ 198,000.00                      
จ.ชลบุรี และจ.ระยอง

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


