
ล าดบั วงเงิน ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลทีคั่ดเลอืก

ที่ งบประมาณ และราคาซ้ือ /จา้ง(บาท) โดยสรปุ

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นสงแดง 451,000 457,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิพ์ยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิพ์ยาคอนสตรัคชั่น 444,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติ

หมู่ที่ 4 โคกโพธิไ์ชย - บา้นหนองหวาย - 444,000.00                        ถูกต้องครบถ้วน

หนองโน อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแกน่

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 500,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิพ์ยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิพ์ยาคอนสตรัคชั่น 496,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรัคชั่น "

สายบา้นแกง้คร้อ หมู่ที่ 2 ต.นาแพง 496,000.00                        
อ.โคกโพธิไ์ชยจ.ขอนแกน่ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 510,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิพ์ยาคอนสตรัคชั่น หจก.โพธิพ์ยาคอนสตรัคชั่น 495,000 บาท หจก.โพธิ์พยาคอนสตรคัชัน่ "

สายบา้นโนนงาม หมู่ที่ 1 ต.นาแพง 495,000.00                        
อ.โคกโพธิไ์ชย - บา้นหวัหว้ย หมู่ที่ 12
ต.นาข่า อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแกน่

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 498,000 510,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ 491,000 บาท หจก.พูลทรัพยธ์นอนันต์ "

สายบา้นหนองดู่ หมู่ที่ 4 (ถนนเลียบ 491,000.00                        
ลําน้ําชี) - ต.ทา่นางแนว (สถานสูีบน้ํา)
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 495,000 507,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ 490,000 บาท หจก.พูลทรัพยธ์นอนันต์ มีคุณสมบัติ

บา้นโนนเขวา หมู่ที่ 1 ต.ทา่นางแนว 490,000.00                        ถูกต้องครบถ้วน

อ.แวงนอ้ย - บา้นโนนงาม ต.โนนทอง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น

วันที่   2   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอรายชื่อผู้ขอรับ/ซ้ือเอกสาร



อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแกน่

6 โครงการขุดลอกลําหว้ยยางฮาด 500,000 514,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ 490,000 บาท หจก.พูลทรัพยธ์นอนันต์ "

บา้นโนนเขวา หมู่ที่ 1ต.ทา่นางแนว -
ต.แวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้น 499,000 511,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ 494,000 บาท หจก.พูลทรัพยธ์นอนันต์ "

หนองสะแบง หมู่ที่ 5 ต.ละหานนา - 494,000.00                        
บา้นหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ต.ทา่นางแนว
อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น 500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ หจก.พลูทรัพย์ธนอนนัต์ 494,000 บาท หจก.พูลทรัพยธ์นอนันต์
ทา่นางแนว หมู่ที่ 9 ต.ทา่นางแนว
(ทางหลวงหมายเลข 2065) เชื่อมไปถึง
ต.แวงนอ้ย อ.แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่

9 จัดซ้ือยางแอสฟลัท์ 476,185.10 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอพ.ีเจ ทบัสแก หจก.เอพ.ีเจ ทบัสแก 475,000 บาท หจก.เอพี.เจ ทบัสแก "

475,000.00                        

10 จัดซ้ือวัสดุการกอ่สร้างเพื่อฝึกปฎบิติั 451,330 451,330 เฉพาะเจาะจง บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข 451,330 บาท บจก.พ่อขุนสีร่มเย็นเป็นสุข "

จัดทําฝายหนิทิ้งแบบประชาอาสา 451,330.00                        

11 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 198,000 198,000 เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ ชินภักดี นายธนาวุฒิ ชินภักดี 198,000 บาท นายธนาวุฒิ ชนิภกัดี "

พร้อมน้ํามนัเชื้อเพลิง จํานวน 3 คัน ๆ ละ 198,000.00                        
3 วัน

12 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 198,000 198,000 เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ ชินภักดี นายธนาวุฒิ ชินภักดี 198,000 บาท นายธนาวุฒิ ชนิภกัดี "

พร้อมน้ํามนัเชื้อเพลิง 198,000.00                        



13 จ้างพมิพใ์บรับบริการสถานขีนส่ง 152,400 152,400 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 152,400 บาท หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา "

ผู้โดยสาร (ต๋ัวฉีก) ทั้ง 4 แหง่ 152,400.00                        

14 จ้างถางปา่และตัดวัชพชืสองข้างทาง 130,000 130,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อ.เจริญสุข หจก.อ.เจริญสุข 130,000 บาท หจก.อ.เจริญสขุ มีคุณสมบัติ

ถนนลาดยาง จํานวน 6 สายทาง 130,000.00                        ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ                                ผู้จัดท ำ 
      ( นำงสำวสีสุดำ     เพียชิน ) 
          ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ 


