
แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป

1 8,342,900    8,342,900     e-bidding หจก.บุญกว�างพาณิชย& 5,335,876 หจก.บุญกว�างพาณิชย& 5,335,876 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3214
หจก.กาฬสินธุ&ศิริชัย 6,080,000 2 ธ.ค. 58
หจก.ยุทธชัยการโยธา 7,500,000

2 9,718,300    9,718,300     e-bidding หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,680,000 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,680,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3215
หจก.วชิรกําพลก:อสร�าง 5,697,269 2 ธ.ค. 58
หจก.ณรงค&ช:างยนต& 5,880,000

3 9,428,400    9,428,400     e-bidding หจก.ณรงค& รสชก. 5,420,000 หจก.ณรงค& รสชก. 5,420,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3216
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 5,540,000 2 ธ.ค. 58
หจก.ไทยเอ็มโฟร&(1999) 6,109,000

4 9,431,300    9,431,300     e-bidding หจก.ภูซางทรัพย&รุ:งเรือง 5,890,000 หจก.ภูซางทรัพย&รุ:งเรือง 5,890,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3217
หจก.ทรัพย&อนันต&เกษตรก:อสร�าง 5,959,623.32 2 ธ.ค. 58
หจก.ไทยเอ็มโฟร&(1999) 5,999,555

5 5,166,200    5,166,200     e-bidding หจก.ศรัญมอเตอร& 3,305,600 หจก.ศรัญมอเตอร& 3,305,600 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3218
หจก.ภูซางทรัพย&รุ:งเรือง 3,390,000 2 ธ.ค. 58
หจก.อภิฉัตรก:อสร�าง 3,873,717

6 4,916,000    4,916,000     e-bidding หจก.ภูซางทรัพย&รุ:งเรือง 2,900,000 หจก.ภูซางทรัพย&รุ:งเรือง 2,900,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3219
หจก.ตั้งสุรเสียง 2,979,000 2 ธ.ค. 58
หจก.ศรัญมอเตอร& 3,395,295

7 9,664,100    9,664,100     e-bidding หจก.สุภาทิพย&การโยธา 5,480,000 หจก.สุภาทิพย&การโยธา 5,480,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3220

รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองบัว
นอก ตําบลหนองบัว อําเภอนามน
 จังหวัดกาฬสินธุ&

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูอ:างเก็บน้ํา
ห�วยคร�อ บ�านโคกสูง ตําบลนางาม
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก:น

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูอ:างเก็บน้ํา
หนองบึงกี่ บ�านเปNด ตําบลบ�าน
เปNด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก:น

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองแหน
หนองแปน ตําบลกู:ทอง อําเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลงใน

การซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อจะจ�าง

ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ.2559
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ�าง
วิธีซื้อ

หรือจ�าง

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองบัว 
บ�านทัพม�า ตําบลนาทอง อําเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองเลิง
เปลือย ตําบลสันปOาตอง อําเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองศาลา
 บ�านศาลา ตําบลเสือโก�ก อําเภอ



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป
รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลงใน

การซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อจะจ�าง

ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง

วิธีซื้อ
หรือจ�าง

หจก.ภูซางทรัพย&รุ:งเรือง 5,800,000 2 ธ.ค. 58
หจก.ทรัพย&อนันต&เกษตรก:อสร�าง 6,057,892.58

8 9,728,200    9,728,200     e-bidding หจก.เวท.เทรด แอนด&คอน 6,031,484 หจก.เวท.เทรด แอนด&คอน 6,031,484 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3252
หจก.ศรีธัญธร 6,722,777.92 3 ธ.ค. 58
หจก.บัวขาวเฟอร&นิเจอร& 7,296,000

9 9,197,300    9,197,300     e-bidding หจก.สุภาทิพย&การโยธา 5,190,000.00 หจก.สุภาทิพย&การโยธา 5,190,000.00 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3253
หจก.อภิฉัตรก:อสร�าง 5,600,000.00 3 ธ.ค. 58
หจก.เวท.เทรด แอนด&คอน 5,702,326.00

10 9,729,700    9,729,700     e-bidding หจก.หนิงหน:อง 5,837,000 หจก.หนิงหน:อง 5,837,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3254
บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จํากัด 6,000,000 3 ธ.ค. 58
หจก.เวท.เทรด แอนด&คอน 6,032,414

11 7,259,900    7,259,900     e-bidding บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จํากัด 3,950,000 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จํากัด 3,950,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3255
หจก.สุภาทิพย&การโยธา 4,080,000 3 ธ.ค. 58
หจก.เวท.เทรด แอนด&คอน 4,392,240

12 9,699,400    9,699,400     e-bidding บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จํากัด 5,900,000 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จํากัด 5,900,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3256
หจก.สินเจริญชัยก:อสร�าง 6,200,000 3 ธ.ค. 58
หจก.สังวาลย&โชคเจริญยิ่ง 6,464,000

13 9,699,000    9,699,000     e-bidding หจก.โชคสยามก:อสร�าง 5,722,000 หจก.โชคสยามก:อสร�าง 5,722,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3270
หจก.เว.เทรด แอนด&คอน 5,780,000 4 ธ.ค. 58
หจก.โรงปูนเขตรุ:งเรือง 6,788,000

14 5,248,900    5,248,900     e-bidding หจก.ภูซางทรัพย&รุ:งเรือง 4,500,000 หจก.ภูซางทรัพย&รุ:งเรือง 4,500,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3271

 บ�านศาลา ตําบลเสือโก�ก อําเภอ
วาปPปทุม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองไค:นุ:น
 บ�านหนองฟQาเลื่อน ตําบลแจน
แลน อําเภอกุฉินารายณ& จังหวัด
กาฬสินธุ&

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนอง
ประสงค& บ�านเสือโกSก ตําบลเสือ
โก�ก อําเภอวาปPปทุม  จังหวัด
มหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูแหล:งน้ํากุด
สําโรง ตําบลสามขา อําเภอโพน
ทราย จังหวัดร�อยเอ็ด

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองแวง 
ตําบลสวนจิก อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร�อยเอ็ด

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองฟQา 
บ�านนาโพธิ์ ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูอ:างเก็บน้ํา
หนองโสน บ�านหนองไผ: ตําบลกุด
กว�าง อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก:น

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูลําห�วยวัง
หลักช�าง ตําบลหนองโก 



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป
รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลงใน

การซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อจะจ�าง

ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง

วิธีซื้อ
หรือจ�าง

หจก.พัณกมลก:อสร�าง 5,210,000 4 ธ.ค. 58
หจก.ยุทธชัยการโยธา 5,240,000

15 9,710,400    9,710,400     e-bidding หจก.ตั้งสุรเสียง 5,479,000 หจก.ตั้งสุรเสียง 5,479,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3272
บริษัท มานะรุ:งเรืองทรัพย& จํากัด 5,670,682 4 ธ.ค. 58
หจก.อภิฉัตรก:อสร�าง 5,824,938

16 6,523,000    6,523,000     e-bidding หจก.สุภาทิพย&การโยธา 3,780,000 หจก.สุภาทิพย&การโยธา 3,780,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3273
หจก.ฟอเรสท& เอ็นจิเนียริ่ง 4,177,515 4 ธ.ค. 58
บริษัท ปรมินทร&ก:อสร�างมหาสารคาม จํากัด 4,500,000

17 7,571,700    7,571,700     e-bidding หจก.ฟอเรสท& เอ็นจิเนียริ่ง 4,771,081 หจก.ฟอเรสท& เอ็นจิเนียริ่ง 4,771,081 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3274
หจก.อุดรอนวัชก:อสร�าง 4,997,000 4 ธ.ค. 58
หจก.ฮุ:นกี่พืชผลพาณิชย& 5,579,625

18 8,650,700    8,650,700     e-bidding หจก.ทรัพย&สถาพรก:อสร�างชัยภูมิ 8,650,000           หจก.ทรัพย&สถาพรก:อสร�างชัยภูมิ 8,650,000     ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3305
9 ธ.ค. 58

19 8,150,000    8,150,000     e-bidding หจก.พัณกมลก:อสร�าง 8,110,000           หจก.พัณกมลก:อสร�าง 8,110,000     ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3306
หจก.ยุทธชัยการโยธา 8,149,000           9 ธ.ค. 58
หจก.สันติสุขมหาสารคาม 8,149,600           

20 4,066,100    4,066,100     e-bidding หจก.อภิฉัตรก:อสร�าง 2,642,205 หจก.อภิฉัตรก:อสร�าง 2,642,205 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3307
บริษัท ปรมินทร&ก:อสร�างมหาสารคาม
 จํากัด

2,764,000
9 ธ.ค. 58

หจก.ศรัญมอเตอร& 2,846,869.97

หลักช�าง ตําบลหนองโก 
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองบ�าน
เก:าน�อย บ�านเก:าน�อย ตําบลแวง
น:าง อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนอง
ประสงค&ใน บ�านเสือโกSก ตําบล
เสือโก�ก อําเภอวาปPปทุม จังหวัด
มหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองกุง 
บ�านหนองกุง ตําบลเสือโก�ก 
อําเภอวาปPปทุม จังหวัด
มหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูแหล:งน้ํา
หนองซึกวึก ตําบลหนองฉิม 
อําเภอเนินสง:า จังหวัดชัยภูมิ

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองขุมปูน
 บ�านศรีโพธิ์ทอง ตําบลโนนแดง 
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองไก:นา
 บ�านไก:นา ตําบลเสือโก�ก อําเภอ
วาปPปทุม จังหวัดมหาสารคาม



เหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุป
รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลงใน

การซื้อหรือจ�าง

ราคากลาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อจะจ�าง

ผู�ได�รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจ�าง

วิธีซื้อ
หรือจ�าง

21 9,458,300    9,458,300     e-bidding หจก.ณรงค& รสชก. 5,420,000           หจก.ณรงค& รสชก. 5,420,000     ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3311
หจก.ณรงค&ช:างยนต& 5,888,000           9 ธ.ค. 58
หจก.บุญกว�างพาณิชย& 5,888,386           

22 8,837,700    8,837,700     e-bidding หจก.เล�าซุ:ยเซ�งก:อสร�าง 5,744,000 หจก.เล�าซุ:ยเซ�งก:อสร�าง 5,744,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3312
หจก.ทองประพันธ&ก:อสร�าง 5,999,000 9 ธ.ค. 58
หจก.สิริภูมิการโยธา 6,700,000

23 6,302,600    6,302,600     e-bidding หจก.ฟอเรสท& เอ็นจิเนียริ่ง 4,641,700 หจก.ฟอเรสท& เอ็นจิเนียริ่ง 4,641,700 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3313
หจก.ดาวสว:างคอนกรีต 5,500,000 9 ธ.ค. 58
บริษัท ปรมินทร&ก:อสร�างมหาสารคาม จําจัด 5,545,000

24 6,719,100    6,719,100     e-bidding หจก.บุญกว�างพาณิชย& 4,158,748 หจก.บุญกว�างพาณิชย& 4,158,748 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3314
หจก.ตั้งสุรเสียง 4,479,000 9 ธ.ค. 58
หจก.ศรัญมอเตอร& 4,703,370

25 48,442,900   48,442,900   e-bidding หจก.ฟอเรสท& เอ็นจิเนียริ่ง 37,331,579 หจก.ฟอเรสท& เอ็นจิเนียริ่ง 37,331,579 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3315
หจก.อึ้งแซเฮง 39,710,000 9 ธ.ค. 58
หจก.ดาวสว:างคอนกรีต 42,000,000

26 3,267,700    3,267,700     e-bidding หจก.กรพัฒน&ธุรกิจ 3,267,700.00 หจก.กรพัฒน&ธุรกิจ 3,267,700.00 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3333
15 ธ.ค. 58

27 7,425,000    7,425,000     e-bidding หจก.กาฬสินธุ&ศิริชัย 4,758,526 หจก.กาฬสินธุ&ศิริชัย 4,758,526 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3334
หจก.บัวขาวเฟอร&นิเจอร& 4,800,000 15 ธ.ค. 58
หจก.ทรัพย&อนันต&เกษตรก:อสร�าง 4,819,274.90

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูลําพระยัง 
บ�านหนองห�าง ตําบลโนนนาจาน 
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ&

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูห�วยหินแตก
 ตอน 2 บ�านโนนเที่ยง ตําบล
นามน อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ&

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองทุ:ม 
บ�านผึ้ง ตําบลไค�นุ:น อําเภอห�วยผึ้ง
 จังหวัดกาฬสินธุ&

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูแหล:งน้ํากก
แต� บ�านวังจาน ตําบลดอนกลาง 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูลําห�วยซัน 
ตอนล:าง ช:วง 2 บ�านหนองแสง
พัฒนา ตําบลเขวาไร: อําเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูฝายน้ําล�น
ห�วยวังม:วง บ�านสร�างแปQน ตําบล
บ�านลาน อําเภอบ�านไผ: จังหวัด
ขอนแก:น

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูแหล:งน้ําวัง
ปลาขาว บ�านโนนคูณ ตําบลคู
เมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ
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28 9,687,400    9,687,400     e-bidding หจก.ทองประพันธ&ก:อสร�าง 6,190,000 หจก.ทองประพันธ&ก:อสร�าง 6,190,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3335
หจก.วชิรกําพล ก:อสร�าง 6,799,960 15 ธ.ค. 58
หจก.เอส.ที.การช:างชัยภูมิ 6,893,862

29 4,200,100    4,200,100     e-bidding หจก.วชิรกําพล ก:อสร�าง 2,601,672 หจก.วชิรกําพล ก:อสร�าง 2,601,672 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3336
หจก.อภิฉัตรก:อสร�าง 2,603,388 15 ธ.ค. 58
หจก.กรพัฒน&ธุรกิจ 2,800,000

30 14,998,000   14,998,000   e-bidding หจก.108 ซีวิล 11,143,735 หจก.108 ซีวิล 11,143,735 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3337
หจก.ภูซางทรัพย&รุ:งเรือง 11,444,880 15 ธ.ค. 58
หจก.กาฬสินธุ&ศิริชัย 11,768,359.02

31 4,252,300    4,252,300     e-bidding บริษัท อรัชแลนด&พร็อพเพอร&ตี้ จํากัด 3,890,000 บริษัท อรัชแลนด&พร็อพเพอร&ตี้ จํากัด 3,890,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3338
15 ธ.ค. 58

32 2,336,200    2,336,200     e-bidding หจก.ณรงค&ช:างยนต& 1,489,000 หจก.ณรงค&ช:างยนต& 1,489,000 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3339
หจก.วชิรกําพล ก:อสร�าง 1,599,608 15 ธ.ค. 58
หจก.เอส.ที.การช:างชัยภูมิ 2,178,520

33 3,991,500    3,991,500     e-bidding บริษัท ปรมินทร&ก:อสร�างมหาสารคาม จํากัด 3,193,100 บริษัท ปรมินทร&ก:อสร�างมหาสารคาม จํากัด3,193,100 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3340
หจก.ขอนแก:นศรัณย& 3,318,602.70 15 ธ.ค. 58
หจก.กรพัฒน&ธุรกิจ 4,000,000

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูแหล:งน้ํา
หนองงิ้ว ตําบลบ�านไผ: อําเภอบ�าน
ไผ: จังหวัดขอนแก:น

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูแหล:งน้ํา 
พื้นที่การเรียนรู�และถ:ายทอด
เทคโนโลยีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริเขต
พื้นที่นาสีนวน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตําบลนาสีนวน 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูลําเจา บ�าน
ราษฎร&บูรณะ ตําบลเจาทอง 
อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูแหล:งน้ํา
บ�านหนองผือ ตําบลเสือโก�ก 
อําเภอวาปPปทุม จังหวัด
มหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูอ:างเก็บน้ํา
ห�วยโปOงไผ: ตําบลนามน อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ&

โครงการก:อสร�างโรงเก็บครุภัณฑ&
เครื่องสูบน้ําขอนแก:น สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 ตําบลในเมือง
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก:น
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34 19,497,400   19,497,400   e-bidding หจก.ตองสองคอนสตรั๊คชั่น 10,482,220 หจก.ตองสองคอนสตรั๊คชั่น 10,482,220 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3341
หจก.ทองประพันธ&ก:อสร�าง 11,400,000 15 ธ.ค. 58
หจก.บุญกว�างพาณิชย& 12,252,929.50

35 5,696,500    5,696,500     e-bidding หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 3,718,000.00 หจก.ศิริศักดิ์การโยธา 3,718,000.00 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3604
หจก.ทองประพันธ&ก:อสร�าง 3,750,000.00 30 ธ.ค. 58
หจก.ป.นันท&การธุรกิจ 3,835,000.00

36 4,965,400    4,965,400     e-bidding หจก.อภิฉัตรก:อสร�าง 3,079,415 หจก.อภิฉัตรก:อสร�าง 3,079,415 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3605
หจก.สตึกสหกิจ 3,200,000 30 ธ.ค. 58
หจก.วระวีทรัพย&เจริญ 3,460,000

37 9,727,900    9,727,900     e-bidding หจก.พรหมชัยนันท& 4,499,900 หจก.พรหมชัยนันท& 4,499,900 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3606
หจก.สุภาทิพย&การโยธา 5,828,000 30 ธ.ค. 58
หจก.ทรัพย&อนันต&เกษตรก:อสร�าง 5,999,903.53

38 9,699,100    9,699,100     e-bidding หจก.บุญกว�างพาณิชย& 6,040,720 หจก.บุญกว�างพาณิชย& 6,040,720 ราคาต่ําสุด ทส 0614.1/จซ.3607
หจก.สินเจริญชัยก:อสร�าง 6,200,000 30 ธ.ค. 58
หจก.สตึกสหกิจ 6,425,918

39 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,202          7,202          ตกลงราคา ร�านวีระวิทยาภัณฑ& 7,202                ร�านวีระวิทยาภัณฑ& 7,202           ราคาต่ําสุด ซ.05/2559
1 ธ.ค. 58

40 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,652          2,652          ตกลงราคา ร�านวีระวิทยาภัณฑ& 2,652                ร�านวีระวิทยาภัณฑ& 2,652           ราคาต่ําสุด ซ.06/2559
1 ธ.ค. 58

41 จัดซื้อวัสดุซ:อมแซมสํานักงาน 48,445.00    48,445.00     ตกลงราคา บริษัท แทนทัศน& จํากัด 48,445.00           บริษัท แทนทัศน& จํากัด 48,445.00     ราคาต่ําสุด ซ.07/2559
15 ธ.ค. 58

42 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,375          9,375          ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 9,375                ร�านบุญเจริญชัย 9,375           ราคาต่ําสุด ซ.08/2559
15 ธ.ค. 58

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองยาง-
โนนเหลี่ยม หมู:ที่ 2,7,9 ตําบลบ:อ
พันขัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร�อยเอ็ด

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูแหล:งน้ํา
ห�วยคณฑา-ห�วยหวาย ตําบล
หนองไผ: อําเภอแก�งคร�อ จังหวัด
ชัยภูมิ

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนองแดง 
หมู:ที่ 6 ตําบลกุดตุ�ม อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูหนอง
นางแอ:น ตําบลสันปOาตอง อําเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ&ฟJKนฟูกุดจับ 
ตําบลม:วงลาด อําเภอจังหาร 
จังหวัดร�อยเอ็ด
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43 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 30,671        30,671         ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 30,671               ร�านบุญเจริญชัย 30,671         ราคาต่ําสุด ซ.09/2559
21 ธ.ค. 58

44 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 43,000        43,000         ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 43,000               ร�านบุญเจริญชัย 43,000         ราคาต่ําสุด ซ.10/2559
21 ธ.ค. 58

45 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 18,215        18,215         ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 18,215               ร�านบุญเจริญชัย 18,215         ราคาต่ําสุด ซ.11/2559
22 ธ.ค. 58

46 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,640          1,640          ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 1,640                ร�านบุญเจริญชัย 1,640           ราคาต่ําสุด ซ.12/2559
22 ธ.ค. 58

47 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 21,250        21,250         ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 21,250               ร�านบุญเจริญชัย 21,250         ราคาต่ําสุด ซ.13/2559
22 ธ.ค. 58

48 จ�างรถทัวร& สอล.ชีตอนล:าง 12,000        12,000         ตกลงราคา นายณัฐพล  บุญญะ 12,000               นายณัฐพล  บุญญะ 12,000         ราคาต่ําสุด จ.04/2559
4 ธ.ค. 58

49 จัดจ�างถ:ายเอกสาร 5,475.62      5,475.62      ตกลงราคา บริษัท อาร&วีที แมชีน โปรดักส& จํากัด 5,475.62            บริษัท อาร&วีที แมชีน โปรดักส& จํากัด 5,475.62       ราคาต่ําสุด จ.05/2559
15 ธ.ค. 58

50 จัดจ�างถ:ายแบบแปลน 15,200        15,200         ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 15,200               ร�านบุญเจริญชัย 15,200         ราคาต่ําสุด จ.06/2559
21 ธ.ค. 58

51 จัดจ�างถ:ายแบบแปลน 13,221        13,221         ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 13,221               ร�านบุญเจริญชัย 13,221         ราคาต่ําสุด จ.07/2559
21 ธ.ค. 58

52 จัดจ�างถ:ายแบบแปลน 32,419.10    32,419.10     ตกลงราคา บริษัท ริโก�(ประเทศไทย) จํากัด 32,419.10           บริษัท ริโก�(ประเทศไทย) จํากัด 32,419.10     ราคาต่ําสุด จ.08/2559
22 ธ.ค. 58

53 จัดจ�างถ:ายแบบแปลน 1,700          1,700          ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 1,700                ร�านบุญเจริญชัย 1,700           ราคาต่ําสุด จ.09/2559
22 ธ.ค. 58

54 จัดจ�างถ:ายแบบแปลน 9,500          9,500          ตกลงราคา ร�านบุญเจริญชัย 9,500                ร�านบุญเจริญชัย 9,500           ราคาต่ําสุด จ.10/2559
22 ธ.ค. 58

55 จัดจ�างถ:ายเอกสาร 20,000.00    20,000.00     ตกลงราคา บริษัท อาร&วีที แมชีน โปรดักส& จํากัด 20,000.00           บริษัท อาร&วีที แมชีน โปรดักส& จํากัด 20,000.00     ราคาต่ําสุด จ.11/2559
24 ธ.ค. 58

56 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 12,510.00    12,510.00     ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 12,510.00           ร�านประสิทธิ์แอร& 12,510.00     ราคาต่ําสุด จ.12/2559
28 ธ.ค. 58

57 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 15,940.00    15,940.00     ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 15,940.00           ร�านประสิทธิ์แอร& 15,940.00     ราคาต่ําสุด จ.13/2559
28 ธ.ค. 58
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58 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 6,990.00      6,990.00      ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 6,990.00            ร�านประสิทธิ์แอร& 6,990.00       ราคาต่ําสุด จ.14/2559
28 ธ.ค. 58

59 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 10,790.00    10,790.00     ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 10,790.00           ร�านประสิทธิ์แอร& 10,790.00     ราคาต่ําสุด จ.15/2559
28 ธ.ค. 58

60 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 9,650.00      9,650.00      ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 9,650.00            ร�านประสิทธิ์แอร& 9,650.00       ราคาต่ําสุด จ.16/2559
28 ธ.ค. 58

61 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 9,880.00      9,880.00      ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 9,880.00            ร�านประสิทธิ์แอร& 9,880.00       ราคาต่ําสุด จ.17/2559
28 ธ.ค. 58

62 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 15,820.00    15,820.00     ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 15,820.00           ร�านประสิทธิ์แอร& 15,820.00     ราคาต่ําสุด จ.18/2559
28 ธ.ค. 58

63 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 4,640.00      4,640.00      ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 4,640.00            ร�านประสิทธิ์แอร& 4,640.00       ราคาต่ําสุด จ.19/2559
28 ธ.ค. 58

64 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 7,220.00      7,220.00      ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 7,220.00            ร�านประสิทธิ์แอร& 7,220.00       ราคาต่ําสุด จ.20/2559
28 ธ.ค. 58

65 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 20,910.00    20,910.00     ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 20,910.00           ร�านประสิทธิ์แอร& 20,910.00     ราคาต่ําสุด จ.21/2559
28 ธ.ค. 58

66 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 29,880.00    29,880.00     ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 29,880.00           ร�านประสิทธิ์แอร& 29,880.00     ราคาต่ําสุด จ.22/2559
28 ธ.ค. 58

67 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 48,960.00    48,960.00     ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 48,960.00           ร�านประสิทธิ์แอร& 48,960.00     ราคาต่ําสุด จ.23/2559
28 ธ.ค. 58

68 จัดจ�างซ:อมรถยานพาหนะ 17,570.00    17,570.00     ตกลงราคา ร�านประสิทธิ์แอร& 17,570.00           ร�านประสิทธิ์แอร& 17,570.00     ราคาต่ําสุด จ.24/2559
28 ธ.ค. 58


