
ลําดบั วงเงิน ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ งบประมาณ และราคาซื้อ /จ้าง(บาท) โดยสรุป
1 ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ 8,720,000 8,720,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 7,100,000.00    บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด

คอนกรีต สาย ขก.ถ.10059 บ้านโนนม่วง - 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง 7,150,000.00    บาท 7,100,000.00                และมีคุณสมบัติ
บ้านหนองปอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ 7,670,000.00    บาท ถูกต้องครบถ้วน

4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมน์ 4 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 7,792,080.00    บาท
5 บจก.มนตรีวัฒนา 5 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 7,888,000.00    บาท
6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง ก่อสร้าง

แอนดืคอนสตรัคชั่น 6 บจก.อุดรวิภาดา 8,700,000.00    บาท
7 บจก.ศิลาเพชร 7 บจก.มนตรีวัฒนา 8,720,000.00    บาท
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

ก่อสร้าง
9 หจก.กันทรลักษณ์

ตั้งพูลผลสวัสดิ์
10 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
11 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง
12 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง
13 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
14 หจก.สุขสมบัติขอนแก่น
15 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
16 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
17 หจก.เทพย์ทัสน์ แอสเซท
18 บจก.อําพนวิศวกรรม
19 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่          เดือน พฤศจิกายน 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

20 หจก.นากลางพัฒนา(1992)
21 บจก.อุดรวิภาดา
22 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง
23 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
24 หจก.อัสวินลําปาว
25 หจก.โชคทวีทรัพย์

การโยธา(2015)
26 หจก.กงเพชรทรัพย์รุ่งงเรือง

ก่อสร้าง
27 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

2 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2,158,000 2,158,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,145,000.00    บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด
บ้านขนวน หมู่ที่ 1, บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 2,150,000.00    บาท 2,145,000.00                และมีคุณสมบัติ
ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 3 บจก.ทรายชลทิศ 3 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,158,000.00    บาท ถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน 4 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมน์
หมายเลข 2133 5 บจก.มนตรีวัฒนา

6 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง
แอนดืคอนสตรัคชั่น

7 หจก.โคราชพัฒนะ
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

ก่อสร้าง
9 หจก.กันทรลักษณ์

ตั้งพูลผลสวัสดิ์
10 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
11 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
12 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

13 หจก.เทพย์ทัสน์ แอสเซท
14 บจก.อําพนวิศวกรรม
15 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
16 หจก.ต้นตระกูลก่อสร้าง
17 หจก.นากลางพัฒนา(1992)
18 บจก.อุดรวิภาดา
19 บจก.เอส มหานครคอนกรีต
20 หจก.พี.ที.ที.
21 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
22 หจก.บุญตะวัน
23 หจก.อัศวินลําปาว
24 หจก.กงเพชรทรัพย์รุ่งงเรือง

ก่อสร้าง
25 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

3 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2,428,000 2,428,000 e-bidding 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 1 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 2,400,000.00    บาท หจก.ที.วี.พี.การโยธา เสนอราคาต่ําสุด
บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5, บ้านวังหินชา 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 บจก.มนตรีวัฒนา 2,428,000.00    บาท 2,400,000.00                และมีคุณสมบัติ
หมู่ที่ 10 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมน์ 3 บจก.อําพนวิศวกรรม 2,428,000.00    บาท ถูกต้องครบถ้วน
จังหวัดขอนแก่น 4 บจก.มนตรีวัฒนา

5 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง
แอนดืคอนสตรัคชั่น

6 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ก่อสร้าง
7 หจก.กันทรลักษณ์

ตั้งพูลผลสวัสดิ์
8 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
9 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้

และวัสดุก่อสร้าง
10 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง
11 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น
12 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
13 บจก.อําพนวิศวกรรม
14 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
15 บจก.อุดรวิภาดา
16 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง
17 หจก.พี.ที.ที
18 หจก.กงเพชรทรัพย์รุ่งงเรือง

ก่อสร้าง
19 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,992,000 2,004,000 e-bidding 1 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 1 หจก.นากลางพัฒนา(1992) 1,792,000.00    บาท หจก.นากลางพัฒนา(1992) เสนอราคาต่ําสุด
สายบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นาหนองทุ่ม 2 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 2 หจก.ทองใบพัฒนา 1,867,000.00    บาท 1,792,000.00                และมีคุณสมบัติ
อ.ชุมแพ - ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน 3 บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมน์ 3 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร 1,899,000.00    บาท ถูกต้องครบถ้วน
จ.ขอนแก่น 4 บจก.มนตรีวัฒนา ก่อสร้าง

5 บจก.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง 4 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 1,940,000.00    บาท
แอนดืคอนสตรัคชั่น

6 หจก.โคราชพัฒนะ
7 หจก.ทองใบพัฒนา
8 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ก่อสร้าง
9 หจก.กันทรลักษณ์

ตั้งพูลผลสวัสดิ์
10 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น
11 หจก.อรุณกลการจัตุรัส
12 หจก.ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ
13 หจก.เทพย์ทัศน์แอสเซท
14 บจก.อําพนวิศวกรรม
15 หจก.อุดรอนวัชก่อสร้าง
16 หจก.ศิรประภาก่อสร้าง
17 หจก.พี.ที.ที.
18 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่
19 หจก.อัศวินลําปาว
20 หจก.เค เอ วิศวกรรม

และการเกษตร
21 หจก.กงเพชรทรัพย์รุ่งเรืองก่อสร้าง

5 ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ 1,700,000 1,914,000 e-bidding 1 บจก.พลภพ โฟตอน 1 บจก.พลภพ โฟตอน 1,520,000 บาท บจก.พลภพ โฟตอน เสนอราคาต่ําสุด
จํานวน 2 คัน ยี่ห้อโฟตอน รุ่น 2.8 S 2 บจก.ยูไนเต็ด โฮโต 2 บจก.เคเคที ขอนแก่น 1,569,000 บาท 1,520,000.00                และมีคุณสมบัติ
ดับเบิ้ล 4 WD สี ซิลเวอร์ จํานวน 2 คัน  เซลส์(ประเทศไทย) 3 บจก.โตโยต้าขอนแก่น 1,695,500 บาท ถูกต้องครบถ้วน

3 บจก.เอเลแกนซ์ ออโตโมบิล ผู้จําหน่ายโตโยต้า
4 บจก.เอเลแกนซ์ วีฮิเคิล 4 บจก.มิตซูขอนแก่น 1,696,000 บาท
5 บจก ชุนหลี ปราจีนบุรี ยนต์ไพบูลย์
6 บจก.โตโยต้าขอนแก่น 5 บจก.โตโยต้าแก่นนคร 1,700,000 บาท

ผู้จําหน่ายโตโยต้า
7 บจก.โตโยต้าอมตะ
8 บจก.โตโยต้าแก่นนคร
9 บจก.มิตซูขอนแก่น



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ยนต์ไพบูลย์
10 บจก.เคเคที ขอนแก่น
11 บจก.วีวิชญ์ออโต้เซลส์
12 บจก.วี แอนด์ พี 

มอเตอร์เซลส์
13 หจก วิวบ่วงหลี 

เอ็นเตอร์ไพรส์
14 บจก.มิตซูโชคอนันต์
15 หจก.หัวบึง เจริญชัย
16 หจก.สิณารัตน์ก่อสร้าง
17 บจก.เทพพรหม
18 หจก.สิณิฎาการโยธา

6 ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซลล์) โรงเรียน 2,250,000 2,213,000 e-bidding 1 บจก.ฮีโน่นครราชสีมา 1 บจก.ฮีโน่นครราชสีมา 2,047,000 บาท บจก.ฮีโน่นครราชสีมา เสนอราคาต่ําสุด
เปรมติณสูลานนท์ จํานวน 1 คัน 2 หจก.จตุรทิศ บิซิเนส 2 บจก.รวมทวีขอนแก่น 2,155,000 บาท 2,047,000.00                และมีคุณสมบัติ

3 บจก.พหลโยธิน พลัส ถูกต้องครบถ้วน
4 หจก.ทีปกรการโยธา
5 บจก.รวมทวีขอนแก่น
6 บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์
7 บจก.โตโยต้าอมตะ
8 หจก.เอเชียทรัค

แอนด์ซัพพลาย
9 บจก.อุทัยยนตการ
10 บจก.เมธิชัยไมตรี

7 ซื้อรถขุดฮุนไดรลิก (แขนยาว) 5,500,000 5,500,000 e-bidding 1 หจก.เค.ที.เอ็ม 999 1 หจก.เค.ที.เอ็ม 999 4,840,000 บาท หจก.เค.ที.เอ็ม 999 "



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

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

จํานวน 1 คัน 2 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม 2 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม 5,259,500 บาท 4,840,000.00                
3 บจก.เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ 3 บจก.เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ 5,470,000 บาท
4 บจก.เคเอ็มซี โซลูชั่น
5 บจก.พาวเวอร์พลัส กรุ๊ป

(ประเทศไทย)
6 บจก.เอ็มดี ทรัค เอ็นจิเนียริ่ง
7 บจก.พาวเวอร์ 2 เอ็นจิเนียริ่ง

แอนด์ซัพพลาย
8 บจก.ยนต์ตระการเครื่องกล
9 บจก.สุรินทร์วัฒนา

อโกรโปรดักส์
10 บจก.พหลโยธินพลัส
11 บจก.ชัยฤทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

8 ซื้อสื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6,500,000 6,500,000 e-bidding 1 บจก.จีเนียส แลบ 1 บจก.จีเนียส แลบ 3,436,000 บาท บจก.จีเนียส แลบ มีคุณสมบัติถูกต้อง

กลไกไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ โรงเรียน 2 บจก.ดีดี บุ๊ค อินเตอร์ 2 บจก.ไอคิว เวิร์ค 6,453,000 บาท 6,425,000.00                ครบถ้วนและ

ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น เนชั่นแนล 3 บจก.สื่อการเรียน ปัญญาเลิศ 6,490,000 บาท ต่อรองราคาลดลง

3 บจก.สื่อการเรียน ปัญญาเลิศ จากราคาที่เสนอ

4 บจก.ไอคิว เวิร์ค  จํานวนเงิน

5 บจก.เพลินปัญญา 11,000.- บาท

9 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1,461,192 1,461,192 เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึกฯ องค์การทหารผ่านศึกฯ 1,461,192 บาท องค์การทหารผ่านศึกฯ มีคุณสมบัติ
สนามกีฬาอค์การบริหารส่วนจังหวัด ถูกต้องครบถ้วน
ขอนแก่น

10 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 2,200,788 2,200,788 เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึกฯ องค์การทหารผ่านศึกฯ 2,200,788 บาท องค์การทหารผ่านศึกฯ "
ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 2,200,788.00                
อําเภอบ้านไผ่, อําเภอชุมแพ และสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3
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11 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย  976,128 976,128 เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึกฯ องค์การทหารผ่านศึกฯ 976,128 บาท องค์การทหารผ่านศึกฯ "
ภายในบริเวณพุทธมณฑลอีสาน 976,128.00                   
จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ - ตําบลศิลา 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

12 ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านโนนโพธิ์ไทร 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 497,000 บาท หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 "
หมู่ที่ 13 - แหล่งเกษตรตําบลโนนทัน - 497,000.00                   
บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตําบลโนนทอง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

13 จ้างซ่อมแซมห้องน้ํา - ห้องสมุด 326,000 326,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 320,000.00       บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติ
ภายในอาคารพละศึกษา 2 สนามกีฬา 320,000.00                   ถูกต้องครบถ้วน
อบจ.ขอนแก่น

14 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านเมย 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เค โอ บี คอนส์ หจก.เค โอ บี คอนส์ 494,000.00       บาท หจก.เค โอ บี คอนส์ "
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองสองห้อง - เขตตําบล 494,000.00                   
โนนธาตุ อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสองห้อง 163,000 166,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง (บีบีบี) 161,500 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
หมู่ที่ 7 ตําบลเขาสวนกวาง - ทางหลวง 161,500.00                   
หมายเลข 4049 อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

16 ก่อสร้างแท่นอัฒจันทร์ โรงเรียนซําสูง 500,000 499,500 เฉพาะเจาะจง ซันเพาเวอร์ แอนด์ ซันเพาเวอร์ แอนด์ 497,000 บาท ซันเพาเวอร์ แอนด์ "
พิทยาคม อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น  คอนสตรัคชั่น  คอนสตรัคชั่น  คอนสตรัคชั่น

497,000.00                   
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17 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 498,000 497,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศิลาการช่าง ร้าน ศิลาการช่าง 496,000 บาท ร้าน ศิลาการช่าง "
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 496,000.00                   
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

18 ซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์ สนามฟุตบอล 496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง 490,000 บาท ร้าน ส.วรุตม์ก่อสร้าง "
ด้านมีหลังคา สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น 490,000.00                   
(รหัสพัสดุ อก 807-54-001)

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวง 337,000 347,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 335,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) มีคุณสมบัติ
ประชา หมู่ที่ 13 ตําบลเมืองแอม 335,000.00                   ถูกต้องครบถ้วน
อําเภอเขาสวนกวาง - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9
ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

20 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง 337,000 347,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 335,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์ - 335,000.00                   
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบลนางิ้ว
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงปัง หมู่ที่ 4 353,000 364,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) 351,000 บาท หจก.สามบีก่อสร้าง(บีบีบี) "
ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง - 351,000.00                        
ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

22 ปรับปรุงระบบกรองน้ํา โรงเรียนศรีเสมา 500,000 489,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพจน์บาดาล ร้านสุพจน์บาดาล 489,000 บาท ร้านสุพจน์บาดาล "
วิทยาเสริม อําเภอบ้านฝาง 489,000.00                        
จังหวัดขอนแก่น
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23 จ้างจัดทําชุดแข่งขันกีฬานักเรียน 198,765 198,765 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีทองสปอร์ต ร้าน ศรีทองสปอร์ต 197,675 บาท ร้าน ศรีทองสปอร์ต "
โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น 197,675.00                   

ลงชื่อ                                ผู้จัดทํา
      ( นางสาวสีสุดา     เพียชิน )

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


