
แบบ สขร.1

รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 จางทําตรายาง 1,808.30              1,808.30            ตกลงราคา บจก.ธรรมรักษการพิมพ/ บจก.ธรรมรักษการพิมพ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 065

1,808.30  บาท 1,808.30  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 3 ธ.ค. 58

2 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและซอมเปลี่ยนอะไหล 25,830.00            25,830.00          ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 066

รถยนต หมายเลขทะเบียน  กฉ. 7646 25,830.00 บาท 25,830.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 3 ธ.ค. 58

จํานวน 32 รายการ

3 จางซอมแซมอาคาร ชุด 4 ชั้น หองพักเลขที่ 195/53 7,000.00              7,000.00            ตกลงราคา นายสมศักดิ์  อุดง/ นายสมศักดิ์  อุดง/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 067

จํานวน 2 รายการ 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 4 ธ.ค. 58

4 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องสูบน้ําหมายเลขรหัส 98,000.00            98,000.00          ตกลงราคา บจก.สยามเทเลแม็ค/ บจก.สยามเทเลแม็ค/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 068

สบจ. 4320 -002-001-213  จํานวน 7 รายการ 98,000.00 บาท 98,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 4 ธ.ค. 58

จํานวน 32 รายการ

5 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนต หมายเลขทะเบียน  2,224.53              2,224.53            ตกลงราคา บจก.โตโยตาธีรชัย ราชบุรี บจก.โตโยตาธีรชัย ราชบุรี ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 069

กง 9832 รบ  จํานวน  7 รายการ ผูจําหนายโตโยตา /1,030.00 บาท ผูจําหนายโตโยตา /1,030.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 4 ธ.ค.58

6 จางซอมและเปลี่ยนอะไหล รถยนต หมายเลขทะเบียน  7,420.00              7,420.00            ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 070

บฉ 8588 รบ  จํานวน  3  รายการ 7,420.00 บาท 7,420.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 8 ธ.ค.58

7 จางซอมและเปลี่ยนอะไหล รถยนต หมายเลขทะเบียน  2,980.00              2,980.00            ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 071

กฉ 445 รบ  จํานวน  3  รายการ 2,980.00 บาท 2,980.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 8 ธ.ค.58

8 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม  จํานวน 1 รายการ 1,100.00              1,100.00            ตกลงราคา รานสุกัญญาการพิมพ/ รานสุกัญญาการพิมพ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 072

1,100.00 บาท 1,100.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 9 ธ.ค. 58

9 จางซอมแซมบานพักของทางราชกร จํานวน 1 รายการ 30,000.00            30,000.00          ตกลงราคา นายวิโรจน  ใจมุง/ นายวิโรจน  ใจมุง/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 073

30,000.00 บาท 30,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 9 ธ.ค. 58

10 จางถายเอกสาร  จํานวน 5 รายการ 4,000.00              4,000.00            ตกลงราคา รานสุกัญญาการพิมพ/ รานสุกัญญาการพิมพ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 074

4,000.00 บาท 4,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 11 ธ.ค. 58

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558
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11 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 1,550.00              1,550.00            ตกลงราคา รานแคตตัสกิกะไบต/1,550.00 บาท รานแคตตัสกิกะไบต/1,550.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 075

และคุณภาพพัสดุ ลว. 11 ธ.ค. 58

12 จางถายเอกสาร จํานวน 2 รายการ 2,000.00              2,000.00            ตกลงราคา รานสุกัญญาการพิมพ/ รานสุกัญญาการพิมพ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 076

2,000.00 บาท 2,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 11 ธ.ค. 58

13 จางถายเอกสาร จํานวน 3 รายการ 1,500.00              1,500.00            ตกลงราคา รานสุกัญญาการพิมพ/ รานสุกัญญาการพิมพ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 077

1,500.00 บาท 1,500.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 11 ธ.ค. 58

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร 51,153.00            51,153.00          ตกลงราคา รานศึกษาภัณฑ/ รานศึกษาภัณฑ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 078

จํานวน 2 รายการ และวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 51,153.00 บาท 51,153.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 14 ธ.ค.58

2 รายการ

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 1,755.00              1,755.00            ตกลงราคา รานศึกษาภัณฑ/ รานศึกษาภัณฑ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 079

1,755.00 บาท 1,755.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 14 ธ.ค.58

16 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 1,270.00              1,270.00            ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 080

รถยนต หมายเลขทะเบียน  กง 6033  รบ 1,270.00 บาท 1,270.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ธ.ค. 58

จํานวน 2 รายการ

17 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  (ดีเซล) จํานวน 3,000 ลิตร 64,320.00            64,320.00          ตกลงราคา บจก.กฤษพัช/ 64,320.00  บาท บจก.กฤษพัช/ 64,320.00  บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 081

และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ธ.ค. 58

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 18,750.00            18,750.00          ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย) บจก.ริโก (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 082

 /18,750.00 บาท /18,750.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ธ.ค. 58

19 จางทําพัดพลาสติกประชาสัมพันธ จํานวน 3,000 อัน 35,310.00            35,310.00          ตกลงราคา บจก.ไอเดีย จิ๊บจิ๊บ / 35,310.00  บาท บจก.ไอเดีย จิ๊บจิ๊บ / 35,310.00  บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 083

และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ธ.ค. 58
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20 จางเหมาบริการกําจัดขยะ 4,716.00              4,716.00            ตกลงราคา บจก.เอส เอ็น ทีแทค  / 4,716.00   บาท บจก.เอส เอ็น ทีแทค  / 4,716.00   บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 084

และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ธ.ค. 58

21 จางถายเอกสาร จํานวน 7 รายการ 3,800.00              3,800.00            ตกลงราคา ศูนยถายเอกสารวัดปาซีรอกซ/ ศูนยถายเอกสารวัดปาซีรอกซ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 085

3,800.00  บาท 3,800.00  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 18 ธ.ค. 58

22 จางซอมแซมอาคารชุด 4 ชั้น จํานวน 2 รายการ 7,000.00              7,000.00            ตกลงราคา นายวิโรจน  ใจมุง /7,000.00  บาท นายวิโรจน  ใจมุง /7,000.00  บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 086

และคุณภาพพัสดุ ลว. 21 ธ.ค. 58

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ และวัสดุ 96,942.00            96,942.00          ตกลงราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย) / 96,942.00  บาท บจก.ริโก (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 087

สํานักงาน  จํานวน 1 รายการ  / 96,942.00  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 21 ธ.ค. 58

24 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 895.00                895.00              ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 088

รถยนต หมายเลขทะเบียน  กง 4950 รบ 895.00  บาท 895.00  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ธ.ค. 58

จํานวน 2 รายการ

25 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1,500.00              1,500.00            ตกลงราคา ศูนยถายเอกสารวัดปาซีรอกซ/ ศูนยถายเอกสารวัดปาซีรอกซ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 089

1,500.00 บาท 1,500.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ธ.ค. 58

26 จางทําปายไวนิล 500.00                500.00              ตกลงราคา ราน ทีดี ไซน/ 500.00  บาท ราน ทีดี ไซน/ 500.00  บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 090

และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ธ.ค. 58

27 จางซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร หมายเลขรหัส 3,440.00              3,440.00            ตกลงราคา รานแคตตัสกิกะไบต / 3,440.00 บาท รานแคตตัสกิกะไบต / 3,440.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 091

สทภ.7 7440-001-0001-64  จํานวน 4 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว. 23 ธ.ค. 58
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28 จางทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน  2 รายการ 34,500.00            34,500.00          ตกลงราคา รานเมืองราชการพิมพ รานเมืองราชการพิมพ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 092

/34,500.00 บาท /34,500.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 23 ธ.ค. 58

29 จางถายเอกสาร จํานวน  3  รายการ 2,520.00              2,520.00            ตกลงราคา รานสุกัญญาการพิมพ/ 2,520.00 บาท รานสุกัญญาการพิมพ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 093

/ 2,520.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 23 ธ.ค. 58

30 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนต หมายเลขทะเบียน  1,030.00              1,030.00            ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 094

กฉ 445 รบ  จํานวน  2  รายการ 1,030.00 บาท 1,030.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 25 ธ.ค. 58

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 8 รายการ 94,470.00            94,470.00          ตกลงราคา รานศึกษาภัณฑ/ รานศึกษาภัณฑ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 095

94,470.00 บาท 94,470.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 25 ธ.ค.58

32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  4  รายการ 53,928.00            53,928.00          ตกลงราคา บริษัท ริโก  (ประเทศไทย) จํากัด/ บริษัท ริโก  (ประเทศไทย) จํากัด/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 096

53,928.00  บาท 53,928.00  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 25 ธ.ค.58

33 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จํานวน 3,000  ลิตร 62,310.00            62,310.00          ตกลงราคา บริษัทหลักเมืองถาวรพาณิชย/ บริษัทหลักเมืองถาวรพาณิชย/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 097

62,310.00  บาท 62,310.00  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 25 ธ.ค.58

34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  4  รายการ 80,250.00            80,250.00          ตกลงราคา บริษัท ริโก  (ประเทศไทย) จํากัด/ บริษัท ริโก  (ประเทศไทย) จํากัด/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 098

80,250.00  บาท 80,250.00  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 28 ธ.ค.58

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  13  รายการ  วัสดุไฟฟา 27,846.00            27,846.00          ตกลงราคา รานศึกษาภัณฑ/ รานศึกษาภัณฑ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 099

และวิทยุ  จํานวน  1  รายการ  27,846.00 บาท 27,846.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 28 ธ.ค.58

และวัสดุงานครัว  จํานวน  1  รายการ



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

36 จางซอมแซมบานพักของทางราชการ เลขที่  195/5 11,690.00            11,690.00          ตกลงราคา จ.ส.อ วิโรจน  ใจมุง/11,690.00  บาท จ.ส.อ วิโรจน  ใจมุง/11,690.00  บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 100

จํานวน  8  รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว. 30 ธ.ค.58

37 โครงการบํารุงรักษาอางเกบน้ําซอนตา  หมูที่ 4  26,900.00            26,900.00          ตกลงราคา นายมนัส  พระแกว  / นายมนัส  พระแกว  / ราคาต่ําสุด 64/2559

ตําบลรางบัว  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 26,900.00 บาท 26,900.00 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

รหัสโครงการ รบ. 21008

38 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานตลุงใต,พนมนาง  หมุที่ 6,2 7,313,000.00        7,312,500.00      e-bidding 1.บริษัท ธนวัฒนสุวรรณ จํากัด/ บริษัท ธนวัฒนสุวรรณ จํากัด/ ราคาต่ําสุด 65/2559

ตําบลดอนแสลบ  อําเภอหวยกระเจา  3,070,761.34 บาท 3,070,761.34 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ กจ.14-4-407 2.หางหุนสวนจํากัด โชคประภัสสรกอสราง/

3,412,166.00 บาท

3.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

3,590,000.00 บาท

4.หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/

3,700,000.00  บาท

5.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

4,020,000.00 บาท

6.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ/

4,748,474.20 บาท

7.หางหุนสวนจํากัด ทรัพยดอนทอง/

4,756,532.00 บาท

8.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด/

4,800,000.00  บาท

9.บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด /

5,130,000.00 บาท
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10.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

5,300,000.00  บาท

11.บริษัท อรลักษณสิงหบุรี (1994) จํากัด/

6,214,706.00 บาท

39 อนุรักษฟนฟูลําหวยน้ําหยดพรอมทําฝาย หมูที่ 3 7,800,000.00        7,799,900.00      e-bidding หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / ราคาต่ําสุด 66/2559

ตําบลไรใหม  อําเภอสามรอยยอด  7,756,000.00  บาท 7,756,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  รหัสโครงการ ปข.20-4-329 

40 อนุรักษฟนฟูหวยยายลัย หมูที่ 10 ตําบลหวยยาง 5,850,000.00        5,849,600.00      e-bidding หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ /5,806,000.00  บาท หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / ราคาต่ําสุด 67/2559

อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 5,806,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

รหัสโครงการ ปข.20-4-353 

41 อนุรักษฟนฟูลําหวยเขาดาง บานหนองเปลาป  หมูที่ 3 9,133,700.00        9,133,000.00      e-bidding หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ /9,090,000.00  บาท หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / ราคาต่ําสุด 68/2559

ตําบลศาลาลัย  อําเภอสามรอยยอด 9,090,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปข.20-4-330

42 อนุรักษฟนฟูหวยมะนาว หมูที่ 6 ตําบลศิลาลอย 7,914,100.00        7,913,600.00      e-bidding หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ /7,870,000.00  บาท หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / ราคาต่ําสุด 69/2559

อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 7,870,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

 รหัสโครงการ ปข.20-4-325 
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43 อนุรักษฟนฟูลําหวยหุบเจกยาว  บานเนินพยอม  หมูที่ 7  9,749,900.00        9,749,200.00      e-bidding หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ /9,706,000.00  บาท หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / ราคาต่ําสุด 70/2559

ตําบลไรเกา  อําเภอสามรอยยอด 9,706,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-4-357 

44 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําชุมชนบานแปดเหลี่ยม 786,000.00          785,900.00        สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด มนัสวี ศิริสถาปตย/ หางหุนสวนจํากัด มนัสวี ศิริสถาปตย/ ราคาต่ําสุด 71/2559

บานตะโกลาง หมูที่ 8 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง 783,500.00  บาท 783,500.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-271 2.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

785,900.00 บาท

45 อนุรักษฟนฟูคลองภายในตําบลแหลมบัว  หมูที่ 1,4,3,7  5,950,200.00        5,949,500.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด หมั่นตั้งธรรม/ 1.หางหุนสวนจํากัด หมั่นตั้งธรรม/ ราคาต่ําสุด 72/2559

ตําบลแหลมบัว  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  5,849,000.00  บาท 5,849,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

รหัสโครงการ นฐ. 13-4-174 2.บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

5,930,000.00 บาท

3.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

5,949,500.00 บาท

46 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานสวนสม - เขาไมรวก หมูที่ 9 5,850,000.00        5,849,900.00      e-bidding หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ /5,819,000.00  บาท หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / ราคาต่ําสุด 73/2559

ตําบลเขาลาน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 5,819,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

รหัสโครงการ ปข. 20-4-332 

47 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานไผงาม หมูที่ 9 6,301,400.00        6,300,900.00      e-bidding 1. บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด / บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด / ราคาต่ําสุด 74/2559

 ตําบลหวยกระเจา อําเภอหวยกระเจา 6,260,000.00  บาท 6,260,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-395 2.บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

6,300,000.00 บาท
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48 อนุรักษฟนฟูสระน้ําสาธารณะบานหนาปอม หมูที่ 2 618,000.00          617,900.00        สอบราคา 1. หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี/๋ หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี/๋ ราคาต่ําสุด 75/2559

ตําบลสามรอยยอด  อําเภอสามรอยยอด  615,000.00  บาท 615,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.8 ธ.ค.58

จังหวัดประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ  ปข. 20-4-346 2.หางหุนสวนจํากัด เพชรหิรัญกอสราง/

617,900.00 บาท

3.หางหุนสวนจํากัด  ไทยธานีเอ็นจิเนียริ่ง/

624,740.00  บาท

49 อนุรักษฟนฟูลําหวยลุมสุม  หมูที่ 3  ตําบลลุมสุม  9,019,000.00        9,018,700.00      e-bidding 1.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/ บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/ ราคาต่ําสุด 76/2559

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  4,770,000.00  บาท 4,770,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

รหัสโครงการ  กจ. 14-4-434 2.หางหุนสวนจํากัด โรงปูนเขตรุงเรือง/

4,789,000.00  บาท

3.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

5,790,000.00  บาท

4.บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

6,620,000.00  บาท

5.บริษัท ที.ด.ีด.ี กอสราง จํากัด/

6,890,000.00  บาท

6.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

7,300,000.00  บาท

50 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสาธารณะบานทุงมะลิครอเหนือ  605,200.00          605,100.00        สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด มนัสวี ศิริสถาปตย/ หางหุนสวนจํากัด มนัสวี ศิริสถาปตย/ ราคาต่ําสุด 77/2559

ตําบลหนองพันจันทร  อําเภอบานคา 602,700.00  บาท 602,700.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-273 2. หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง /

605,100.00  บาท
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51 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานนาลอม หมูที่ 3        7,800,000.00        7,799,800.00      e-bidding หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / ราคาต่ําสุด 78/2559

ตําบลเขาลาน  อําเภอทับสะแก  7,757,000.00 บาท 7,757,000.00 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  รหัสโครงการ ปข.20-4-331 

52 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยเกตุ หมูที่ 9   402,500.00          402,400.00        ตกลงราคา 1. บริษัท ธนศักดิ์ จํากัด/ บริษัท ธนศักดิ์ จํากัด/ ราคาต่ําสุด 79/2559

ตําบลเขาลาน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  401,200.00  บาท 401,200.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

รหัสโครงการ ปข. 20-4-349 2. หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี/๋

402,000.00  บาท

3. หางหุนสวนจํากัด  มนัสวี ศิริสถาปตย/

402,048.00 บาท

53 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสาธารณะ บานหนองโก 464,800.00          464,700.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ธนศักดิ์ จํากัด/ บริษัท ธนศักดิ์ จํากัด/ ราคาต่ําสุด 80/2559

ตําบลหนองพันจันทร อําเภอบานคา 463,500.00  บาท 463,500.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

จังหวัดราชบุรี  รหัสโครงการ  รบ. 14-4-272  2.หางหุนสวนจํากัด  มนัสวี ศิริสถาปตย/

464,375.35  บาท

54 อนุรักษฟนฟูสระน้ําสาธารณะบานมวงงาม 460,000.00          460,000.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ศุภประเสริฐ วิศวกรรม จํากัด/ บริษัท ศุภประเสริฐ วิศวกรรม จํากัด/ ราคาต่ําสุด 81/2559

บานหนองฝาย หมูที่ 1 ตําบลหนองฝาย 458,900.00   บาท 458,900.00   บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  2.หางหุนสวนจํากัด มนัสวี ศิริสถาปตย/

รหัสโครงการ  กจ. 14-4-424 459,500.00  บาท

55 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหลังบานพัก ศร.พันสอง  460,000.00          459,900.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ศุภประเสริฐ วิศวกรรม จํากัด/ บริษัท ศุภประเสริฐ วิศวกรรม จํากัด/ ราคาต่ําสุด 82/2559

ชุมชนศูนยการทหารราบที่ 2 หมูที่ 3 458,700.00  บาท 458,700.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

 ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2. หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ /

 รหัสโครงการ ปข. 20-4-345 459,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558
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จาง

3. หางหุนสวนจํากัด  มนัสวี ศิริสถาปตย /

459,616.00  บาท

56 อนุรักษฟนฟูคลองระบายน้ําบริเวณดานหลังบานพัก 168,600.00          168,500.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ศุภประเสริฐ วิศวกรรม จํากัด/ บริษัท ศุภประเสริฐ วิศวกรรม จํากัด/ ราคาต่ําสุด 83/2559

โรงเรียนนายสิบทหารบกคายธนะรัชต  หมูที่ 3 167,300.00  บาท 167,300.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

 ตําบลเขานอย  อําเภอปราณบุรี  2.หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี/๋

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  รหัสโครงการ ปข. 20-4-344 168,000.00  บาท

57 อนุรักษฟนฟูสระน้ําสาธารณะหนองตาตาล  492,000.00          492,000.00        ตกลงราคา 1. บริษัท มณีวา จํากัด/ 490,700.00  บาท บริษัท มณีวา จํากัด/ ราคาต่ําสุด 84/2559

หมูที่ 4  ตําบลสามรอยยอด  อําเภอสามรอยยอด  2.หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี๋ / 490,700.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  รหัสโครงการ  ปข. 20-4-347 491,000.00  บาท

3. หางหุนสวนจํากัด  มนัสวี ศิริสถาปตย/

491,659.10  บาท

58 อนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ํา  บานใหม  หมูที่ 1  210,600.00          210,600.00        ตกลงราคา 1.บริษัท มณีวา จํากัด/209,400.00  บาท บริษัท มณีวา จํากัด/ ราคาต่ําสุด 85/2559

ตําบลสามรอยยอด  อําเภอสามรอยยอด  2.หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี/๋210,000.00 บาท 209,400.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  รหัสโครงการ  ปข. 20-4-342 3.หางหุนสวนจํากัด  มนัสวี ศิริสถาปตย/

210,316.00  บาท

59 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา หมูที่ 8 ตําบลเขาลาน 490,000.00          489,900.00        ตกลงราคา 1.บริษัท มณีวา จํากัด/  488,800.00  บาท บริษัท มณีวา จํากัด/ ราคาต่ําสุด 86/2559

อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ        488,800.00 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.11 ธ.ค.58

รหัสโครงการ ปข. 20-4-348 2.หางหุนสวนจํากัด มนัสวี ศิริสถาปตย/

489,737.70  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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60 อนุรักษฟนฟูคลองกุย  หมูที่ 5,6 ตําบลหาดขาม  18,000,000.00      17,999,800.00    e-bidding 1.บริษัท ฤดีประยงค จํากัด/ บริษัท ฤดีประยงค จํากัด/ ราคาต่ําสุด 87/2559

อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 15,100,000.00  บาท 15,100,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.16 ธ.ค.58

รหัสโครงการ ปข.20-4-341 2.หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี/๋

17,930,000.00  บาท

61 อนุรักษฟนฟูลําภาชี  ตําบลดานทับตะโก 20,000,000.00      19,999,400.00    e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/ หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/ ราคาต่ําสุด 88/2559

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  11,779,000.00  บาท 11,779,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.16 ธ.ค.58

รหัสโครงการ รบ.14-4-267 2.หางหุนสวนจํากัด โรงปูนเขตรุงเรือง/

11,789,000.00  บาท

3.บริษัท เขาขวางเจริญศรี จํากัด/

15,990,000.00  บาท

4.บริษัท ฤดีประยงค จํากัด/

16,300,000.00  บาท

5.บริษัท โกศลสถาปตย จํากัด/

16,800,000.00  บาท

6.บริษัท ทาราบกอสราง จํากัด/

16,999,490.00  บาท

62 อนุรักษฟนฟูหวยน้ําตา  หมูที่ 3  ตําบลหนองนกแกว  8,011,400.00        8,010,700.00      e-bidding 1. บริษัท ธนวัฒนสุวรรณ จํากัด/ บริษัท ธนวัฒนสุวรรณ จํากัด/ ราคาต่ําสุด 89/2559

อําเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  4,005,300.00 บาท 4,005,300.00 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.16 ธ.ค.58

รหัสโครงการ  กจ. 14-4-430 2. หางหุนสวนจํากัด ทวีผลพัฒนากอสราง/

4,005,500.00 บาท

3. หางหุนสวนจํากัด โรงปูนเขตรุงเรือง/

4,325,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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4. หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/

4,500,000.00  บาท

5.  หางหุนสวนจํากัด ทรัพยดอนทอง/

5,071,110.00  บาท

6. หางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/

5,195,000.00  บาท

7. หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสรางจํากัด /

6,000,000.00  บาท

8. บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

6,010,000.00  บาท

9. บริษัท ชินทรัพยวัฒนา จํากัด/

6,050,000.00  บาท

10. หางหุนสวนจํากัด พุฒิพงษคอนสตรัคชั่น/

6,175,000.00  บาท

11. บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

6,408,500.00  บาท

63 อนุรักษฟนฟูคลองพัฒนาที่ดิน หมูที่ 10 ตําบลหวยมวง 1,440,700.00        1,440,400.00      สอบราคา 1.บริษัท จันทรนที (2549) จํากัด/ บริษัท จันทรนที (2549) จํากัด/ ราคาต่ําสุด 90/2559

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 1,425,915.00  บาท 1,425,915.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.16 ธ.ค.58

รหัสโครงการ นฐ. 13-4-172 2. หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

1,440,400.00  บาท

64 อนุรักษฟนฟูคลองปลายลํา  หมูที่ 5  ตําบลตนตาล  4,349,900.00        4,349,200.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด ประภัตรรุงเรือง การโยธา/ หางหุนสวนจํากัด ประภัตรรุงเรืองการโยธา/ ราคาต่ําสุด 91/2559

อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  1,792,400.00  บาท 1,792,400.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.17 ธ.ค.58

รหัสโครงการ สพ. 13-4-319 2. หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/

1,895,000.00  บาท
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3. บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

1,930,000.00  บาท

4. บริษัท ที.ด.ีด.ีกอสราง จํากัด/

1,978,000.00  บาท 

5. หางหุนสวนจํากัด กิจสมชัย/

2,050,000.00  บาท

6.บริษัท อรลักษณสิงหบุรี (1994) จํากัด/

3,400,000.00  บาท

65 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํากองพลทหารราบที่ 9           3,465,300.00        3,464,800.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด โรงปูนเขตรุงเรือง/ หางหุนสวนจํากัด โรงปูนเขตรุงเรือง/ ราคาต่ําสุด 92/2559

คายสุรสีห  ชวง 2 ตําบลลาดหญา  อําเภอเมือง  1,978,000.00  บาท 1,978,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.18 ธ.ค.58

จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ กจ. 14-4-419  2. หางหุนสวนจํากัด จิรกาญจนโยธา/

2,120,000.00  บาท

3. หางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/

2,252,000.00  บาท

4. บริษัท ถาวรสุพรรณบุรี จํากัด/

2,714,358.41  บาท

5.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

2,888,000.00 บาท

66 อนุรักษฟนฟูบึงลาดออ  หมูที่ 7,8,9  8,682,500.00        8,681,500.00      e-bidding 1.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/ บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/ ราคาต่ําสุด 93/2559

ตําบลหวยมวง  อําเภอกําแพงแสน  3,600,000.00  บาท 3,600,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.18 ธ.ค.58

จังหวัดนครปฐม นฐ.13-4-173 2. หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/

5,000,000.00 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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3. หางหุนสวนจํากัด วิริยะฉันท/

5,208,960.00  บาท

4. บริษัท ที.ด.ีด.ีกอสราง จํากัด/

5,489,000.00  บาท

5. หางหุนสวนจํากัด โรงปูนเขตรุงเรือง/

6,073,000.00  บาท

6.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

6,075,000.00  บาท

7.บริษัท แสงชัยโชค จํากัด/

6,631,850.00  บาท

67 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ ตําบลชัยเกษม 801,600.00          801,500.00        สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี/๋ หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี/๋ ราคาต่ําสุด 94/2559

อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 800,000.00  บาท 800,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.21 ธ.ค.58

รหัสโครงการ ปข. 20-4-343 2. หางหุนสวนจํากัด  เพชรหิรัญกอสราง/

801,500.00  บาท

68 อนุรักษฟนฟูคลองโพธิ์  ตําบลทับคาง  อําเภอเขายอย 888,300.00          888,100.00        สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด เพชรหิรัญกอสราง/ หางหุนสวนจํากัด เพชรหิรัญกอสราง/ ราคาต่ําสุด 95/2559

 จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-4-126 886,000.00 บาท 886,000.00 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.21 ธ.ค.58

2. หางหุนสวนจํากัด โชควันฉัตรทายางกอสราง/

888,000.00 บาท

3. หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

888,100.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

69 อนุรักษฟนฟูอางเก็บน้ําบานหนองเสือ          3,799,500.00        3,798,800.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด โชควันฉัตรทายางกอสราง/ หางหุนสวนจํากัด โชควันฉัตรทายางกอสราง/ ราคาต่ําสุด 96/2559

ตําบลวังจันทร  อําเภอแกงกระจาน  2,490,000.00  บาท 2,490,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.21 ธ.ค.58

จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ  พบ.19-4-125 2.หางหุนสวนจํากัด บึงปรีดา/

2,900,000.00  บาท

3. หางหุนสวนจํากัด โชควิทยา/

3,431,080.00  บาท

4. บริษัท เขาขวางเจริญศรี จํากัด/

3,788,800.00  บาท

70 อนุรักษฟนฟูลําหวยลึก หมูที่ 6,3 ตําบลสระลงเรือ  8,337,000.00        8,335,700.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/ หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/ ราคาต่ําสุด 97/2559

อําเภอหวยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  3,500,000.00  บาท 3,500,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.21 ธ.ค.58

รหัสโครงการ กจ. 14-4-406 2. บริษัท ธนวัฒนสุวรรณ จํากัด/

3,590,900.00  บาท

3.หางหุนสวนจํากัด โรงปูนเขตรุงเรือง/

4,751,000.00  บาท

4.บริษัท เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด พารท จํากัด/

4,824,920.00  บาท

5.บริษัท ถาวรธุรกิจมั่นคง จํากัด/

5,200,000.00  บาท

6. หางหุนสวนจํากัด ทรัพยดอนทอง/

5,521,580.00  บาท

7. บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด /

6,160,000.00  บาท

8. หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

6,250,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

9.บริษัท แสงชัยโชค จํากัด/

6,498,540.00  บาท

10.หางหุนสวนจํากัด พุฒิพงษคอนสตรัคชั่น/

6,600,000.00 บาท

11.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

7,214,400.00  บาท

12. บริษัท จตุรมาศ จํากัด /

8,043,000.00  บาท

71 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานวังประดู  หมูที่ 8       9,117,000.00        9,115,600.00      e-bidding 1. หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/ หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/ ราคาต่ําสุด 98/2559

ตําบลวังไผ  อําเภอหวยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  3,900,000.00  บาท 3,900,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.21 ธ.ค.58

รหัสโครงการ  กจ.14-4-400 2. บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

4,000,000.00  บาท

3. บริษัท ธนวัฒนสุวรรณ จํากัด /

4,103,000.00  บาท

4. บริษัท ที.ด.ีด.ีกอสราง จํากัด/

4,879,000.00  บาท

5. หางหุนสวนจํากัด โชคไพศาลโยธา/

5,860,000.00  บาท

6. หางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/

5,920,000.00  บาท

7.บริษัท เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด พารท จํากัด/

5,956,470.00  บาท

8. หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสรางจํากัด/

6,550,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

9. บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

6,610,000.00  บาท

10.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

7,292,400.00  บาท

11.บริษัท บงกชมณี จํากัด/

8,000,000.00  บาท

12.บริษัท แสงชัยโชค จํากัด/

8,049,566.00  บาท

13.บริษัท จตุรมาศ จํากัด/

8,796,000.00  บาท

72 อนุรักษฟนฟูหวยตากั้ง  หมูที่ 3  ตําบลศรีมงคล   13,130,300.00      13,130,100.00    e-bidding 1.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/ บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/ ราคาต่ําสุด 99/2559

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  6,958,000.00  บาท 6,958,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.21 ธ.ค.58

รหัสโครงการ กจ.14-4-401 2.บริษัท เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด พารท จํากัด/

7,039,604.00  บาท

3. บริษัท ที.ด.ีด.ีกอสราง จํากัด /

8,789,000.00  บาท

4. บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

9,458,000.00  บาท

5.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

9,857,000.00  บาท

6. หางหุนสวนจํากัด สินพัฒนกาญจน/

11,160,000.00  บาท

7.บริษัท จตุรมาศ จํากัด/

11,554,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

8.บริษัท ถาวรธุรกิจมั่นคง จํากัด/

13,130,300.00  บาท

9.หางหุนสวนจํากัด โชคประภัสสรกอสราง/

13,130,100.00  บาท

10.บริษัท ทาราบกอสราง จํากัด/

14,093,795.95  บาท

73 อนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ําที่พักสงฆรัตนะวิเวก      4,875,000.00        4,874,200.00      e-bidding 1.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/ บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/ ราคาต่ําสุด 100/2559

หมูที่ 6  ตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมือง  4,824,000.00  บาท 4,824,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.21 ธ.ค.58

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  รหัสโครงการ ปข.20-4-334 2.หางหุนสวนจํากัด ส.จ.ตี/๋

4,840,000.00  บาท

74 อนุรักษฟนฟูลําหวยสีเสียด  บานโปรงนก  หมูที่ 4   4,875,000.00        4,874,700.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด โชคประภัสสรกอสราง/ หางหุนสวนจํากัด โชคประภัสสรกอสราง/ ราคาต่ําสุด 101/2559

ตําบลดานมะขามเตี้ย  อําเภอดานมะขามเตี้ย  2,869,549.00  บาท 2,869,549.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.21 ธ.ค.58

จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ  กจ.14-4-431 2.บริษัท ถาวรสุพรรณบุรี จํากัด/

3,805,792.22   บาท

3.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

3,886,000.00  บาท

4.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

3,899,000.00  บาท

5.หางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/

4,143,000.00  บาท

6.หางหุนสวนจํากัด สินพัฒนกาญจน/

4,143,000.00  บาท

7.หางหุนสวนจํากัด หมั่นตั้งธรรม/

4,874,700.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

75 อนุรักษฟนฟูลําหวยลวก  หมูที่ 1  ตําบลศรีมงคล  9,019,000.00        9,018,100.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด โชคประภัสสรกอสราง/ หางหุนสวนจํากัด โชคประภัสสรกอสราง/ ราคาต่ําสุด 102/2559

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  4,764,533.62  บาท 4,764,533.62  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.21 ธ.ค.58

รหัสโครงการ กจ. 14-4-417 2.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

4,800,000.00  บาท

3.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

5,320,000.00  บาท

4.บริษัท เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด พารท จํากัด/

5,479,230.00  บาท

5.หางหุนสวนจํากัด พุฒิพงษคอนสตรัคชั่น/

6,999,000.00  บาท

6.บริษัท บงกชมณี จํากัด/

8,000,000.00  บาท

7.บริษัท จตุรมาศ จํากัด/

8,747,000.00  บาท

76 อนุรักษฟนฟูคลองบางนอยใน หมูที่ 10 ตําบลหวยมวง 726,500.00          726,400.00        สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/ หางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/ ราคาต่ําสุด 103/2559

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 719,500.00  บาท 719,500.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.22 ธ.ค.58

รหัสโครงการ นฐ. 13-4-176 2.หางหุนสวนจํากัด มานะการโยธาและเพื่อน/

720,000.00  บาท

3.หางหุนสวนจํากัด เพชรหิรัญกอสราง/

726,400.00  บาท

4.หางหุนสวนจํากัด  เจ วี ซี กอสราง/

726,400.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

77 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานทุงนาคราช  หมูที่ 7      10,082,000.00      10,081,600.00    e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด จิรกาญจนโยธา/ หางหุนสวนจํากัด จิรกาญจนโยธา/ ราคาต่ําสุด 104/2559

ตําบลหนองหญา  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี   5,839,000.00  บาท 5,839,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.22 ธ.ค.58

รหัสโครงการ กจ.14-4-393 2.บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

6,550,000.00  บาท

3.หางหุนสวนจํากัด สินพัฒนกาญจน/

7,057,000.00  บาท

4.หางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/

7,561,000.00  บาท

5.หางหุนสวนจํากัด พุฒิพงษคอนสตรัคชั่น/

7,783,717.00  บาท

6.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

8,065,000.00  บาท

7.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสรางจํากัด/

8,100,000.00  บาท

8.บริษัท แสงชัยโชค จํากัด/

8,945,640.00  บาท

9.บริษัท บงกชมณี จํากัด/

9,000,000.00  บาท

78 อนุรักษฟนฟูลําหวยไมแดง  หมู 4-6  ตําบลหินเหล็กไฟ  2,437,500.00        2,437,300.00      e-bidding บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดดิ้ง แอนด คอน จํากัด/ บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดดิ้ง แอนด คอน จํากัด/ ราคาต่ําสุด 105/2559

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  2,414,000.00  บาท 2,414,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.22 ธ.ค.58

รหัสโครงการ  ปข.20-4-352 

79 อนุรักษฟนฟูหวยหนองแกแดง  หมูที่ 8   15,245,700.00      15,245,300.00    e-bidding 1.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/ บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/ ราคาต่ําสุด 106/2559

ตําบลหนองประดู  อําเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี 7,770,000.00  บาท 7,770,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.22 ธ.ค.58

 รหัสโครงการ  กจ.14-4-409



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

2.บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

12,100,000.00  บาท

3.หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/

12,450,000.00  บาท

4.บริษัท ถาวรสุพรรณบุรี จํากัด/

12,957,100.00  บาท

5.บริษัท แสงชัยโชค จํากัด/

13,349,088.00  บาท

6.บริษัท จตุรมาศ จํากัด/

14,650,000.00  บาท

80 อนุรักษฟนฟูอางเก็บน้ําหนองไกเหลือง ชวง 2 หมูที่ 7 18,500,000.00      18,497,600.00    e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด กิจสมชัย/ หางหุนสวนจํากัด กิจสมชัย/ ราคาต่ําสุด 107/2559

ตําบลหนองประดู อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   6,839,900.00  บาท 6,839,900.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.22 ธ.ค.58

รหัสโครงการ กจ.14-4-405 2.บริษัท ธนวัฒนสุวรรณ จํากัด/

7,618,400.00  บาท

3.บริษัท ที.ด.ีด.ีกอสราง จํากัด/

7,888,888.00  บาท

4.บริษัท ชินทรัพยวัฒนา จํากัด/

12,002,000.00  บาท

5.บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

12,023,000.00  บาท

6.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสรางจํากัด/

12,900,000.00  บาท

7.หางหุนสวนจํากัด สินพัฒนกาญจน/

12,939,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558
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/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

8.หางหุนสวนจํากัด พุฒิพงษคอนสตรัคชั่น/

14,300,000.00  บาท

9.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

14,798,000.00  บาท

10.บริษัท แสงชัยโชค จํากัด/

15,251,021.00  บาท

11.บริษัท จตุรมาศ จํากัด/

17,942,000.00  บาท

81 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทุงมังกะหรา หมูที่ 11  8,190,000.00        8,189,800.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด เลาขวัญสามพี่นอง/ หางหุนสวนจํากัด เลาขวัญสามพี่นอง/ ราคาต่ําสุด 108/2559

ตําบลหวยกระเจา  อําเภอหวยกระเจา  3,198,174.05  บาท 3,198,174.05  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.22 ธ.ค.58

จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ  กจ.14-4-364 2.บริษัท ธนวัฒนสุวรรณ จํากัด/

3,372,300.00  บาท

3.บริษัท ที.ด.ีด.ีกอสราง จํากัด/

3,389,000.00  บาท

4.หางหุนสวนจํากัด โชคไพศาลโยธา/

4,370,000.00  บาท

5.หางหุนสวนจํากัด สินพัฒนกาญจน/

5,733,000.00  บาท

6.บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด/

5,800,000.00  บาท

7.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

5,990,000.00  บาท

8.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

6,551,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558
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ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

9.บริษัท แสงชัยโชค จํากัด/

7,243,550.00  บาท

10.บริษัท จตุรมาศ จํากัด/

7,935,000.00  บาท

82 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานหนองกวาง หมูที่ 8      8,670,200.00        8,669,200.00      e-bidding 1.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/ บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/ ราคาต่ําสุด 109/2559

ตําบลจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย 4,180,000.00  บาท 4,180,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.22 ธ.ค.58

จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ กจ.14-4-416 2.หางหุนสวนจํากัด จิตติชัยการโยธา/

4,650,000.00  บาท

3.หางหุนสวนจํากัด วิริยะฉันท/

5,201,520.00  บาท

4.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

5,590,000.00  บาท

5.หางหุนสวนจํากัด พุฒิพงษคอนสตรัคชั่น/

6,675,000.00  บาท

6.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด/

6,800,000.00  บาท

7.บริษัท แสงชัยโชค จํากัด/

6,853,872.00  บาท

8.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

6,935,300.00  บาท

9.บริษัท จตุรมาศ จํากัด/

8,365,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดั

บที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

/จาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ/

จาง

83 อนุรักษฟนฟูคลองบานหวยหวายถึงบานหนองบอน  8,011,700.00        8,010,900.00      e-bidding 1. หางหุนสวนจํากัด สามพันบุรีกอสราง/ หางหุนสวนจํากัด สามพันบุรีกอสราง/ ราคาต่ําสุด 110/2559

หมูที่ 10,2,5 ตําบลโคกชาง  อําเภอเดิมบางนางบวช  2,479,000.00 บาท 2,479,000.00 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.22 ธ.ค.58

จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสโครงการ  สพ.13-4-317 2.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

2,479,000.00  บาท

3.หางหุนสวนจํากัด กิจสมชัย/

3,444,000.00  บาท

4.หางหุนสวนจํากัด โรงปูนเขตรุงเรือง/

4,365,000.00  บาท

5.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

5,527,000.00  บาท

6.บริษัท เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด พารท จํากัด/

5,920,190.00  บาท

7.บริษัท แสงชัยโชค จํากัด/

6,944,221.50  บาท

84 อนุรักษฟนฟูหนองระหาร คลองระบายน้ําสาย     7,130,600.00        7,130,600.00      e-bidding หางหุนสวนจํากัด ลี้ไพบูลย (1995)/ หางหุนสวนจํากัด ลี้ไพบูลย (1995)/ ราคาต่ําสุด 111/2559

ร-2ข หมูที่ 1,2,3,4 ตําบลพงตึก  อําเภอทามะกา  7,100,000.00  บาท 7,100,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.25 ธ.ค.58

จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ กจ.14-4-435 

85 อนุรักษฟนฟูคลองบานบางคาง (ทามะนาว)  ตําบลวังลึก  7,322,500.00        7,320,500.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด ประภัตรรุงเรือง การโยธา/ หางหุนสวนจํากัด ประภัตรรุงเรือง การโยธา/ ราคาต่ําสุด 112/2559

อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  2,756,840.00 บาท 2,756,840.00 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.25 ธ.ค.58

รหัสโครงการ สพ.13-4-322 2.บริษัท ที.ด.ีด.ีกอสราง จํากัด/

2,849,000.00  บาท

3.หางหุนสวนจํากัด ส.โชคสองพัน/

2,900,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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4.บริษัท เอ พี ซัพพลาย แอนด พารท จํากัด/

2,935,500.00  บาท

5.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

4,392,000.00  บาท

6.หางหุนสวนจํากัด นุชนารถ/

5,117,977.00  บาท

7.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

5,470,000.00  บาท

8.หางหุนสวนจํากัด พุฒิพงษคอนสตรัคชั่น/

5,900,000.00  บาท

86 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานปรังกาสี  หมูที่ 3  4,644,600.00        4,644,000.00      e-bidding 1.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/ บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/ ราคาต่ําสุด 113/2559

ตําบลทาขนุน  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี   3,200,000.00  บาท 3,200,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.28 ธ.ค.58

รหัสโครงการ  กจ.14-4-433 2.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/

4,640,000.00  บาท

87 อนุรักษฟนฟูฝายทามะขาม ตําบลตะนาวศรี  6,825,000.00        6,824,700.00      e-bidding 1.บริษัท ที.ด.ีด.ีกอสราง จํากัด/ บริษัท ที.ด.ีด.ีกอสราง จํากัด/ ราคาต่ําสุด 114/2559

อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  4,889,000.00  บาท 4,889,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.28 ธ.ค.58

รหัสโครงการ รบ. 14-4-278 2.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

4,949,000.00  บาท

3.หางหุนสวนจํากัด มานะรุงเรืองทรัพย/

4,964,792.40  บาท

4.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด/

5,475,000.00  บาท

5.บริษัท ธนพูนทวี จํากัด/5,800,000.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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88 อนุรักษฟนฟูคลองปอ  ตําบลแสนตอ-หวายเหนียว   1,993,700.00        1,993,200.00      สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด ลี้ไพบูลย (1995)/ หางหุนสวนจํากัด ลี้ไพบูลย (1995)/ ราคาต่ําสุด 115/2559

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  1,990,000.00  บาท 1,990,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.29 ธ.ค.58

รหัสโครงการ กจ. 14-4-438 2.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

1,993,200.00  บาท

3.บริษัท จันทรนที (2549) จํากัด/

1,993,202.33  บาท

89 อนุรักษฟนฟูคลองภายในตําบลบางระกํา 2,672,000.00        2,671,300.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด หมั่นตั้งธรรม/ หางหุนสวนจํากัด หมั่นตั้งธรรม/ ราคาต่ําสุด 116/2559

หมูที่ 5,8,9,10,14,15 ตําบลบางระกํา 2,617,900.00  บาท 2,617,900.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.29 ธ.ค.58

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

รหัสโครงการ นฐ. 13-4-175 2,665,000.00  บาท

3.บริษัท โตวันทรานสปอรต จํากัด  /

2,670,316.00  บาท

90 อนุรักษฟนฟูคลองโพหัก-บัวงาม ตําบลประสาทสิทธิ,์บัวงาม 867,100.00          866,800.00        สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด วิริยะฉันท/ หางหุนสวนจํากัด วิริยะฉันท/ ราคาต่ําสุด 117/2559

อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   865,000.00  บาท 865,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.29 ธ.ค.58

รหัสโครงการ รบ.14-4-279 2.หางหุนสวนจํากัด เพชรหิรัญกอสราง/

866,800.00  บาท

3.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

866,800.00  บาท

91 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สนับสนุนโครงการอันเนื่อง 3,900,000.00        3,899,300.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด บึงปรีดา/ หางหุนสวนจํากัด บึงปรีดา/ ราคาต่ําสุด 118/2559

มาจากพระราชประสงคหุบกะพง ศูนยสาธิตสหกรณ  2,500,000.00  บาท 2,500,000.00  บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว.29 ธ.ค.58

โครงการหุบกะพง (หวยน้ําหมาก)  ตําบลเขาใหญ  2.หางหุนสวนจํากัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/

อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ  พบ. 19-4-122 2,651,090.00  บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2558
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3.หางหุนสวนจํากัด เจ วี ซี กอสราง/

3,110,000.00  บาท

4.หางหุนสวนจํากัด จอมพลการคา/

3,200,000.00  บาท

5.หางหุนสวนจํากัด โชควันฉัตรทายางกอสราง/

3,700,000.00  บาท


	ธ.ค.58

