
แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
1 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานหนองกระชาย  หมูท่ี 11 456,500.0 456,500 ตกลงราคา หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน 456,500.- บาท หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 187/59 ลว. 31 มี.ค.59

ตําบลโคกสูง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 456,500.- บาท

2 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานพะไล   บานสารภี หมูท่ี 6 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน 497,000.- บาท หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 188/59 ลว. 31 มี.ค.59
ตําบลมะเริง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

3 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานหนองสระธาร   หมูท่ี 10 497,700.0 497,700 ตกลงราคา หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน 497,700.- บาท หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 186/59 ลว. 31 มี.ค.59
ตําบลดานเกวียน  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

4 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานหนองพลวง  หมูท่ี 8 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 497,500.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 68/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลจักราช  อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

5 อนุรักษฟนฟูสระน้ําโคกปาชา  บานปราสาท หมูท่ี 4 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 497,000.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 69/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหินดาด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

6 อนุรักษฟนฟูสระเด่ินยาว  บานคลองแคใต หมูท่ี 3 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 497,000.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 70/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

7 อนุรักษฟนฟูสระศาลตาปู  บานคลองแคเหนือ หมูท่ี 4 496,000.0 496,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 496,000.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 71/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 496,000.- บาท

8 อนุรักษฟนฟูสระน้ําบานโนนสายทอง   หมูท่ี 7 474,000.0 474,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 474,000.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 72/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 474,000.- บาท

9 อนุรักษฟนฟูสระประปา  บานโนนมะกอก หมูท่ี 3 286,500.0 286,500 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 286,500.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 73/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลโนนไทย  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 286,500.- บาท

10 อนุรักษฟนฟูสระประปา  บานโนนหวาย หมูท่ี 4 495,100 495,100 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 495,100.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 74/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนไทย  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 495,100.- บาท

11 อนุรักษฟนฟูสระหนองจําปา  บานทาระแวก หมูท่ี 7 497,000 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 75/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลใหม  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

12 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานหนองมาใหม  หมูท่ี 15 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 76/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลมะคา  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

รายช่ือผูเสนอและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม พ.ศ.2559
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แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
13 อนุรักษฟนฟูหนองกันงาน  บานบุ หมูท่ี 3 ตําบลดานคลา 467,000.0 467,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 467,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 77/59 ลว. 30 มี.ค.59

 อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 467,000.- บาท

14 อนุรักษฟนฟูสระโนนตาทา  บานคอนนอย หมูท่ี 9 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 78/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลดานคลา  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

15 อนุรักษฟนฟูหนองแอ  บานหนองกระทุม หมูท่ี 10 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 79/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลดานคลา  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

16 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําวัดดอนผวา  บานดอนผวา หมูท่ี 5 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 80/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลลําคอหงษ  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

17 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานกระถิน หมูท่ี 8 ตําบลลําคอหงษ 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 81/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

18 อนุรักษฟนฟูสระวัดเกา  บานโคกเพ็ด หมูท่ี 3 ตําบลกุดจอก 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,500.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 82/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

19 อนุรักษฟนฟูหนองแสง  บานหนองแวง หมูท่ี 4 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,500.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 83/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

20 อนุรักษฟนฟูหนองผักบุง  บานฉกาจ หมูท่ี 2 497,300.0 497,300 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 497,300.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 84/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลรังกาใหญ  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 497,300.- บาท

21 อนุรักษฟนฟูหนองโสกโดน  บานหนองโน หมูท่ี 3 497,400 497,400 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 497,400.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 85/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนรัง  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 497,400.- บาท

22 อนุรักษฟนฟูหนองมะกอก  บานใหมปฎิรูป หมูท่ี 12 497,500 497,500 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 497,500.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 86/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนรัง  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีม 497,500.- บาท

23 อนุรักษฟนฟูหนองตาสิน  บานใหมพัฒนา หมูท่ี 13 497,300.0 497,300 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 497,300.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 87/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนรัง  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 497,300.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม พ.ศ.2559
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รายช่ือผูเสนอและราคาที่เสนอ



24 อนุรักษฟนฟูหนองน้ําขุน  บานหนองสะแก หมูท่ี 14 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 497,500.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 88/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนรัง  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
25 อนุรักษฟนฟูหนองหญารังกา  บานหนองโก หมูท่ี 18 497,300.0 497,300 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 497,300.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 89/59 ลว. 30 มี.ค.59

ตําบลโนนรัง  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 497,300.- บาท

26 อนุรักษฟนฟูสระน้ําโรงเรียนบานกุดปลาเข็งเหมืองล่ี 490,000.0 490,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 490,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 90/59 ลว. 30 มี.ค.59
บานกุดปลาเข็ง หมูท่ี 1 ตําบลโนนคา  อําเภอสูงเนิน 490,000.- บาท
 จังหวัดนครราชสีมา

27 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานส่ีแยก หมูท่ี 9 ตําบลตะโก 468,200.0 468,200 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 468,200.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 91/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 468,200.- บาท

28 อนุรักษฟนฟูหนองมวง   บานสะพานทอง หมูท่ี 14 495,000.0 495,000 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 495,000.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 92/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหินดาด  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 495,000.- บาท

29 อนุรักษฟนฟูหนองหิน  บานสองคร หมูท่ี 4 ตําบลหนองตะไก 496,000.0 496,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 496,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 93/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 496,000.- บาท

30 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานโนนดินทราย  หมูท่ี 2 497,100.0 49,700 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,100.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 94/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลมะคา  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 497,100.- บาท

31 อนุรักษฟนฟูหนองน้ําสาธารณะบานโนนกุม   หมูท่ี 2 465,000.0 465,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 465,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 95/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลมิตรภาพ  อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา 465,000.- บาท

32 อนุรักษฟนฟูสระน้ําบานวังกะทะ   หมูท่ี 4 ตําบลวังกะทะ 492,000 492,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 492,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 96/59 ลว. 30 มี.ค.59
 อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 492,000.- บาท

33 อนุรักษฟนฟูหนองชองแมว  บานเต็งสูง หมูท่ี 3 497,500 497,500 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,500.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 97/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

34 อนุรักษฟนฟูหนองชองแมว  บานใหมศรีประทาน หมูท่ี 11 488,000.0 488,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 488,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 98/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 488,000.- บาท

รายช่ือผูเสนอและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม พ.ศ.2559
สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 5

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



35 อนุรักษฟนฟูสระประปา  บานแก หมูท่ี 3 ตําบลวังหิน 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,500.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 99/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

36 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําโนนหวยเตย  บานเตย หมูท่ี 8 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,500.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 100/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลวังหิน  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
37 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานโนนสมบูรณ  หมูท่ี 7 497,200.0 497,200 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 487,200.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 101/59 ลว. 30 มี.ค.59

ตําบลสํานักตะครอ  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 487,200.- บาท

38 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานศิลาทอง  หมูท่ี 10 491,000.0 491,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 491,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 102/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลสํานักตะครอ  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 491,000.- บาท

39 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานซับสําราญ  หมูท่ี 2 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,500.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 103/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลบึงปรือ  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

40 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานดอนเจดีย  หมูท่ี 5 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 104/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลบึงปรือ  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

41 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานหนองนกกวัก  หมูท่ี 7 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 497,500.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 105/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลจักราช  อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

42 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานทํานบพัฒนา  หมูท่ี 3 496,000.0 496,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 496,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 106/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหนองหอย  อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา 496,000.- บาท

43 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานศรีพัฒนา  หมูท่ี 15 496,000 496,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 496,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 107/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหนองหอย  อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา 496,000.- บาท

44 อนุรักษฟนฟูสระคูตะโก  บานหัวตะโมน หมูท่ี 7 494,000 494,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 494,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 108/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลสามเมือง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 494,000.- บาท

45 อนุรักษฟนฟูหวยโปง  บานโสกนกเต็น หมูท่ี 7 497,200.0 497,200 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,200.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 109/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหนองตาดใหญ  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 497,200.- บาท

46 นุรักษฟนฟูคลองบง  บานโคกวังวน หมูท่ี 4 ตําบลหนองยาง 425,000 425,000 ตกลงราคา หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน 425,000.- บาท หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 184/59 ลว. 31 มี.ค.59
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 425,000.- บาท

รายช่ือผูเสนอและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม พ.ศ.2559
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47 อนุรักษฟนฟูตะกุดคัน  บานโสง หมูท่ี 6 ตําบลหนองยาง 496,200.0 496,200 ตกลงราคา หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน 496,200.- บาท หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 185/59 ลว. 31 มี.ค.59
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 496,200.- บาท

48 อนุรักษฟนฟูบึงหนองกลาง  บานมวง หมูท่ี 2 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 112/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบล ชอระกา  อําเภอบานเหล่ือม  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
49 อนุรักษฟนฟูหนองประดู  บานวังยายทอง หมูท่ี 4 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 113/59 ลว. 30 มี.ค.59

 ตําบลวังยายทอง  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

50 อนุรักษฟนฟูอางเก็บน้ําชางตกตาย  บานวังยายทอง หมูท่ี 4 486,000.0 486,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 486,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 114/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลวังยายทอง  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 486,000.- บาท

51 อนุรักษฟนฟูหนองบัวหลวง  บานหนองบัวหลวง หมูท่ี 9 492,000.0 492,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 492,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 115/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 492,000.- บาท

52 อนุรักษฟนฟูหนองโจด บานหนองโจด หมูท่ี 13 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,500.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 116/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 497,500.- บาท

53 อนุรักษฟนฟูลําสะแทด  บานสมปอย หมูท่ี 13 495,500.0 495,500 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 495,500.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 117/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 495,500.- บาท

54 อนุรักษฟนฟูคลองกุม  หมูท่ี 5 ตําบลระเริง 494,000 494,000 ตกลงราคา หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 494,000.- บาท หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 118/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 494,000.- บาท

55 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานโปงคาง   หมูท่ี 11 ตําบลระเริง 476,000 476,000 ตกลงราคา หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 476,000.- บาท หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 119/59 ลว. 30 มี.ค.59
 อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 476,000.- บาท

56 อนุรักษฟนฟูคลองดินดํา(คุมมะขามเปรี้ยว) หมูท่ี 12 493,400.0 493,400 ตกลงราคา หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 493,400.- บาท หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 120/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลระเริง  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 493,400.- บาท

57 อนุรักษฟนฟูคลองขางโรงเรียน  บานไทยสามัคคี หมูท่ี 1 481,000.0 481,000 ตกลงราคา หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 481,000.- บาท หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 121/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลไทยสามัคคี  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 481,000.- บาท

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

รายช่ือผูเสนอและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม พ.ศ.2559
สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 5



58 อนุรักษฟนฟูคลองขางท่ีสาธารณะ อบต. บานไทยสามัคคี หมูท่ี 1 490,000.0 490,000 ตกลงราคา หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 490,000.- บาท หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 122/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลไทยสามัคคี  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 490,000.- บาท

59 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานโนนเหล่ือม   หมูท่ี 2 418,000.0 418,000 ตกลงราคา หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 418,000.- บาท หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 123/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลอุดมทรัพย  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 418,000.- บาท

60 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานอุดมทรัพยพัฒนา   หมูท่ี 17 431,800.0 431,800 ตกลงราคา หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง 431,800.- บาท หจก. ช.ศิริชัยคีรีกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 124/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลอุดมทรัพย  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 431,800.- บาท

แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
61 อนุรักษฟนฟูหนองน้ําใส  บานหนองบัว  หมูท่ี 2 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 125/59 ลว. 30 มี.ค.59

ตําบลวังหิน  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

62 อนุรักษฟนฟูหนองโพธิ์  บานแก หมูท่ี 3 ตําบลวังหิน 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. มะคาพัฒนาการ 497,000.- บาท หจก. มะคาพัฒนาการ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 126/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 497,000.- บาท

63 อนุรักษฟนฟูหนองโศกลาด  บานหนองดุม หมูท่ี 8 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 497,000.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 127/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลตูมใหญ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 497,000.- บาท

64 อนุรักษฟนฟูลําจังหัน  บานสําโรง หมูท่ี 5 ตําบลสําโรงใหม 496,600 496,600 ตกลงราคา หจก. สุขสวัสด์ิดอนอะราง 496,600.- บาท หจก. สุขสวัสด์ิดอนอะราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 129/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 496,600.- บาท

65 อนุรักษฟนฟูหวยลํานางรอง  บานหนองกี่ หมูท่ี 2 496,200 496,200 ตกลงราคา หจก. สุขสวัสด์ิดอนอะราง 496,200.- บาท หจก. สุขสวัสด์ิดอนอะราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 130/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหนองตระครอง  อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 496,200.- บาท

66 อนุรักษฟนฟูหวยมะกอก  บานโนนเพชร หมูท่ี 8 497,100.0 497,100 ตกลงราคา หจก. สุขสวัสด์ิดอนอะราง 497,100.- บาท หจก. สุขสวัสด์ิดอนอะราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 131/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหนองตระครอง  อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 497,100.- บาท

67 อนุรักษฟนฟูหนองอียอ  บานข้ีตุน หมูท่ี 2 497,700.0 497,700 ตกลงราคา หจก. สุขสวัสด์ิดอนอะราง 497,700.- บาท หจก. สุขสวัสด์ิดอนอะราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 132/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโคกกลาง  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 497,700.- บาท

68 อนุรักษฟนฟูหนองสําโรง  บานโคกสําโรง หมูท่ี 2 497,300.0 497,300 ตกลงราคา หจก. อรรถวัฒน 497,300.- บาท หจก. อรรถวัฒน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 133/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลชอผกา  อําเภอชํานิ  จังหวัดบุรีรัมย 497,300.- บาท
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69 อนุรักษฟนฟูลําปะเทีย  บานโคกหญาคา หมูท่ี 6 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. อรรถวัฒน 497,000.- บาท หจก. อรรถวัฒน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 134/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลยายแยมวัฒนา  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย 497,000.- บาท

70 อนุรักษฟนฟูคลองปูน  บานยายแยมพัฒนา หมูท่ี 15 498,000.0 498,000 ตกลงราคา หจก. อรรถวัฒน 498,000.- บาท หจก. อรรถวัฒน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 135/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลยายแยมวัฒนา  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย 498,000.- บาท

71 อนุรักษฟนฟูหนองไฮนอย  บานตลาดโพธิ์  หมูท่ี 5 497,700.0 497,700 ตกลงราคา หจก. อรรถวัฒน 497,700.- บาท หจก. อรรถวัฒน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 136/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 497,700.- บาท

72 อนุรักษฟนฟูหนองไผ  บานหนองไฮ  หมูท่ี 9 496,200.0 496,200 ตกลงราคา หจก. อุดมแทรคเตอร 496,200.- บาท หจก. อุดมแทรคเตอร เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 137/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลตลาดโพธิ์  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 496,200.- บาท

แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
73 อนุรักษฟนฟูหนองจันรม  บานจันรมย หมูท่ี 4 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. กิจชัยทวี 497,000.- บาท หจก. กิจชัยทวี เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 138/59 ลว. 30 มี.ค.59

ตําบลตาอ็อง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 497,000.- บาท

74 อนุรักษฟนฟูหนองตราด  หมูท่ี 5 ตําบลเฉนียง 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. กิจชัยทวี 497,000.- บาท หจก. กิจชัยทวี เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 139/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 497,000.- บาท

75 อนุรักษฟนฟูหนองคาบ  บานคาบเหนือ หมูท่ี 5 435,000 435,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 435,000.-บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 140/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลเทนมีย  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 435,000.-บาท

76 อนุรักษฟนฟูหนองสระใหญ  บานข้ีเหล็ก หมูท่ี 3 497,100 497,100 ตกลงราคา หจก. กิจชัยทวี 497,100.- บาท หจก. กิจชัยทวี เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 141/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโพนครก  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 497,100.- บาท

77 อนุรักษฟนฟูหวยอาปอง  บานกอก หมูท่ี 2 ตําบลลุมระวี 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 497,000.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 142/59 ลว. 30 มี.ค.59
 อําเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร 497,000.- บาท

78 อนุรักษฟนฟูหนองยูคา  บานตะมาดปวง หมูท่ี 5 271,000.0 271,000 ตกลงราคา หจก. กิจชัยทวี 271,000.- บาท หจก. กิจชัยทวี เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 143/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลบานไทร  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 271,000.- บาท

79 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองพุม  บานหนองหวา หมูท่ี 3 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. กิจชัยทวี 497,000.- บาท หจก. กิจชัยทวี เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 144/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหนองไผลอม  อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร 497,000.- บาท

80 อนุรักษฟนฟูหวยอารีย  บานโพนครก  หมูท่ี 13 497,100.0 497,100 ตกลงราคา หจก. กิจชัยทวี 497,100.- บาท หจก. กิจชัยทวี เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 145/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโพนครก  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 497,100.- บาท
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81 อนุรักษฟนฟูหนองเกาะ  บานพะเนา  หมูท่ี 7 496,000.0 496,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 496,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 146/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหนองเมธี  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 496,000.- บาท

82 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองสําโรง  หมูท่ี 7 ตําบลบะ 472,000.0 472,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 472,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 147/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 472,000.- บาท

83 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองขุนอินทร (ชวง 2) บานกรูด 454,000.0 454,000 ตกลงราคา หจก.สุรินทรมั่นคง (2001) 454,000.- บาท หจก.สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 148/59 ลว. 30 มี.ค.59
หมูท่ี 4 ตําบลเมืองลีง  อําเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร 454,000.- บาท

84 อนุรักษฟนฟูหนองซองแมว  บานบุผาง   หมูท่ี 3 496,900.0 496,900 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 496,900.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 149/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลหนองเมธี  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 496,900.- บาท

แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
85 อนุรักษฟนฟูหนองตะเคียน  บานหนองหลวง  หมูท่ี 4 498,000.0 498,000 ตกลงราคา หจก. กิจชัยทวี 498,000.- บาท หจก. กิจชัยทวี เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 150/59 ลว. 30 มี.ค.59

 ตําบลอาโพน  อําเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร 498,000.- บาท

86 อนุรักษฟนฟูสระน้ําบานแคนบน  หมูท่ี 6 ตําบลสระขุด 497,000 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 151/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร 497,000.- บาท

87 อนุรักษฟนฟูหนองสะแก  บานโสมน  หมูท่ี 11 497,000 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 152/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลพรมเทพ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 497,000.- บาท

88 อนุรักษฟนฟูหนองดุม  บานโนนสูง  หมูท่ี 5 ตําบลบะ 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สินเจริญสนม 497,000.- บาท หจก. สินเจริญสนม เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 153/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 497,000.- บาท

89 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนาฝาย  บานดานเจริญ  หมูท่ี 19 498,000.0 498,000 ตกลงราคา หจก. กิจชัยทวี 498,000.- บาท หจก. กิจชัยทวี เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 154/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลกระเทียม  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร 498,000.- บาท

90 อนุรักษฟนฟูหนองระเนียม  บานโสนก  หมูท่ี 8 492,000.0 492,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 492,000.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 155/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลไพล  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 492,000.- บาท

91 อนุรักษฟนฟูหนองสาธารณะ  บานมะเมียง  หมูท่ี 4 495,000.0 495,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 495,000.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 156/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโชคนาสาม  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 495,000.- บาท

92 อนุรักษฟนฟูคลองบานโนนจําปา  หมูท่ี 3 ตําบลเปนสุข 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) 497,000.- บาท หจก. สุรินทรมั่นคง (2001) เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 157/59 ลว. 30 มี.ค.59
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อําเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร 497,000.- บาท

93 อนุรักษฟนฟูหนองแปน บานงอ หมูท่ี 2 ตําบลน้ําคํา 498,000.0 498,000 ตกลงราคา หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน 498,000.- บาท หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 158/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 498,000.- บาท

94 อนุรักษฟนฟูหนองแสง บานดอนปะอุง หมูท่ี 4 497,500.0 497,500 ตกลงราคา หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน 497,500.- บาท หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 159/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลหวานคํา  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 497,500.- บาท

95 อนุรักษฟนฟูหนองหวา  หมูท่ี 7 ตําบลหนองไฮ 296,500.0 296,500 ตกลงราคา หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน 296,500.- บาท หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 160/59 ลว. 30 มี.ค.59
 อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 296,500.- บาท

96 อนุรักษฟนฟูหนองหวาย  บานไพรพะยอม หมูท่ี 8 493,000.0 493,000 ตกลงราคา หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน 493,000.- บาท หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 161/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลกลวยกวาง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 493,000.- บาท

แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
97 อนุรักษฟนฟูหนองตาทอง  บานตาทอง หมูท่ี 8 ตําบลผักไหม 435,200 435,200 ตกลงราคา หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน 435,200.- บาท หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 162/59 ลว. 30 มี.ค.59

 อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 435,200.- บาท

98 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํารองแวด  บานเชือก หมูท่ี 10 496,800 496,800 ตกลงราคา หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน 496,800.- บาท หจก. ตองสองคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 163/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลละเอาะ  อําเภอน้ําเกล้ียง  จังหวัดศรีสะเกษ 496,800.- บาท

99 อนุรักษฟนฟูหนองคู  บานหนองคู หมูท่ี 3 ตําบลพยุห 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง 497,000.- บาท หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 164/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ 497,000.- บาท

100 อนุรักษฟนฟูหนองทับทัย บานหนองทับทัย หมูท่ี 9 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง 497,000.- บาท หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 165/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลพยุห  อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ 497,000.- บาท

101 อนุรักษฟนฟูหนองมวง บานโนนหนองหวา หมูท่ี 6 495,200.0 495,200 ตกลงราคา หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน 495,200.- บาท หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 166/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลโดด  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 495,200.- บาท

102 อนุรักษฟนฟูหนองเพชรคราส บานดินแดง  หมูท่ี 12 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง 497,000.- บาท หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 167/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลบก  อําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 497,000.- บาท

103 อนุรักษฟนฟูหนองกระจง  บานหนองกระจง  หมูท่ี 13 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง 497,000.- บาท หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 168/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลพรหมสวัสด์ิ  อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ 497,000.- บาท

รายช่ือผูเสนอและราคาที่เสนอ
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104 อนุรักษฟนฟูหนองแซง  บานหนองดุม  หมูท่ี 3 ตําบลไผ 497,000.0 497,000 ตกลงราคา หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน 497,000.- บาท หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 169/59 ลว. 30 มี.ค.59
 อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 497,000.- บาท

105 อนุรักษฟนฟูหนองกอย บานกอย หมูท่ี 13 ตําบลดู 497,300.0 497,300 ตกลงราคา หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน 497,300.- บาท หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 170/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 497,300.- บาท

106 อนุรักษฟนฟูหนองสาธารณะ  หมูท่ี 4 ตําบลไผ 497,300.0 497,300 ตกลงราคา หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน 497,300.- บาท หจก. หงษสายพินคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 171/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 497,300.- บาท

107 อนุรักษฟนฟูหนองสนิท บานทุงโก หมูท่ี 2 ตําบลหนองเมธี 4,875,000 4,777,500 จัดจางวิธี หจก. กิจชัยทวี 3,258,762.- บาท หจก. กิจชัยทวี เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 172/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร e-bidding 3,258,762.- บาท

108 อนุรักษฟนฟูสระหัวถนน บานหัวถนน หมูท่ี 3 3,412,500 3,369,400 จัดจางวิธี หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 2,149,000.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 173/59 ลว. 30 มี.ค.59
 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย e-bidding 2,149,000.- บาท

แบบ สขร. 1

เลขที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซ้ือหรือจาง หรือขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง
109 อนุรักษฟนฟูหวยลึก (ชวง 2) บานหัวฝาย หมูท่ี 5 2,925,000 2,872,600 จัดจางวิธี หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง 1,872,000.- บาท หจก. หนึ่งเกียรติธาดากอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 174/59 ลว. 30 มี.ค.59

ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย e-bidding 1,872,000.- บาท

110 อนุรักษฟนฟูหนองเสม็ด บานเสม็ด หมูท่ี 7 ตําบลหนองเต็ง 6,825,000 6,823,300 จัดจางวิธี หจก. สตึกสหกิจ 4,300,000.- บาท หจก. สตึกสหกิจ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 175/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย e-bidding 4,300,000.- บาท

111 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานทาสวาง หมูท่ี 2 ตําบลโนนสําราญ 9,262,500 9,216,000 จัดจางวิธี หจก. สุพรรรบุรีเทพารักษ 5,713,000.- บาท หจก. สุพรรณบุรีเทพารักษ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 176/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ e-bidding 5,713,000.- บาท

112 อนุรักษฟนฟูหนองไผนอย บานเหลา หมูท่ี 3 ตําบลพรมเทพ 6,825,000 6,816,000 จัดจางวิธี หจก. สตึกสหกิจ 3,900,000.- บาท หจก. สตึกสหกิจ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 177/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร e-bidding 3,900,000.- บาท

113 อนุรักษฟนฟูหนองขอน บานทองหลาง หมูท่ี 2 9,555,000 9,549,100 จัดจางวิธี หจก. ชัยโรจนวัสดุกอสราง 5,639,000.- บาท หจก. ชัยโรจนวัสดุกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 178/59 ลว. 30 มี.ค.59
ตําบลทองหลาง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย e-bidding 5,639,000.- บาท

114 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําทํานบเสียว บานตะเคียน ตําบลสวาย 30,000,000 29,157,300 จัดจางวิธี หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง 17,400,000.- บาท หจก. ชัยพรกันทรารมยกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 179/59 ลว. 30 มี.ค.59
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร e-bidding 17,400,000.- บาท

115 อนุรักษฟนฟูหนองสรวง บานหินลาด หมูท่ี 6 ตําบลโนนสําราญ 40,000,000 39,789,300 จัดจางวิธี บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคช่ัน จํากัด 21,326,204.48 บาท บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคช่ัน จํากัด เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 180/59 ลว. 30 มี.ค.59

รายช่ือผูเสนอและราคาที่เสนอ
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อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา e-bidding 21,326,204.48 บาท

116 อนุรักษฟนฟูอางเก็บน้ํากุดชมพู บานแดนอุดม หมูท่ี 11 25,000,000 24,935,900 จัดจางวิธี หจก. ทาทรายรุงอรุณ 14,980,000.- บาท หจก. ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 181/59 ลว. 31 มี.ค.59
 ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ e-bidding 14,980,000.- บาท

117 อนุรักษฟนฟูหนองนา บานหนองนา หมูท่ี 13 ตําบลนานวน 15,000,000 14,995,700 จัดจางวิธี หจก. สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 8,667,000.- บาท หจก. สุรินทรอมรวัฒนกอสราง เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 182/59 ลว. 31 มี.ค.59
อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร e-bidding 8,667,000.- บาท

118 อนุรักษฟนฟูหนองตาชมัด บานคุมจลง หมูท่ี 14 ตําบลเทนมีย 20,000,000.0 19,506,700 จัดจางวิธี หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน 11,000,000.- บาท หจก. พุฒิพงษคอนสตรัคช่ัน เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด 183/59 ลว. 31 มี.ค.59
 อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร e-bidding 11,000,000.- บาท
























