
แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง
1 993,405.25     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิมิตรมงคลการโยธา 993,000.00 เปน็ผู้เสนอราคา

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่ฮ่องสอนกูด้วิลล์ก่อสร้าง 990,000.00 ต่ าสุด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จิรกาญจน์โยธา 999,000.00 990,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรหรัิญก่อสร้าง 993,000.00

2 690,291.50     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิมิตรมงคลการโยธา 690,000.00 เปน็ผู้เสนอราคา
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่ฮ่องสอนกูด้วิลล์ก่อสร้าง 687,000.00 ต่ าสุด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จิรกาญจน์โยธา 696,000.00 687,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรหรัิญก่อสร้าง 690,000.00

3 595,611.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิมิตรมงคลการโยธา ๕๙๕,๐๐๐.๐๐ เปน็ผู้เสนอราคา
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่ฮ่องสอนกูด้วิลล์ก่อสร้าง ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ ต่ าสุด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จิรกาญจน์โยธา 603,000.00 592,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรหรัิญก่อสร้าง 595,000.00

4 1,750,222.00  บริษทั พฒันาเมืองใหม่ จ ากัด 1,745,222.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิมิตรมงคลการโยธา 1,750,000.00
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ากัด 1,750,222.00 1,744,722.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรไพบลูย์ (2540) 1,744,722.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จิรกาญจน์โยธา 1,757,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรหรัิญก่อสร้าง 1,750,000.00

5 4,843,361.25  บริษทั พฒันาเมืองใหม่ จ ากัด 4,836,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรไพบลูย์ (2540) 4,823,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พณักมล ก่อสร้าง 4,200,000.00 4,823,000.00

6 3,420,939.00  บริษทั พฒันาเมืองใหม่ จ ากัด 3,413,439.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรไพบลูย์ (2540) 3,400,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พณักมล ก่อสร้าง 3,100,000.00 3,400,000.00

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟหูนองฝ่ังแดง หมู่ที่
 4 ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบรีุ

ทส 0616/08/2560
ลว 9 พ.ย. 59

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พร
ไพบลูย์ (2540)

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟคูลองวังทะลุ หมู่ที่
 3 ต าบลกรอกสมบรูณ์ อ าเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบรีุ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พร
ไพบลูย์ (2540)

ทส 0616/04/2560
ลว 7 พ.ย. 59

สอบราคา

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
                  ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟหูนองตาโขน หมู่ที่
 4 ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพฒันา 
จังหวัดระยอง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
แม่ฮ่องสอนกูด้วิลล์ก่อสร้าง

ทส 0616/02/2560
ลว 7 พ.ย. 59

สอบราคา

สอบราคา ทส 0616/01/2560
ลว 7 พ.ย. 59

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
แม่ฮ่องสอนกูด้วิลล์ก่อสร้าง

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าซอย 11 
หมู่ที่ 3 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคม
พฒันา จังหวัดระยอง

สอบราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
แม่ฮ่องสอนกูด้วิลล์ก่อสร้าง

ทส 0616/03/2560
ลว 7 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าทุ่ง
มะขามปอ้ม หมู่ที่ 6 ต าบลส านักทอ้น 
อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟคูลองยาง หมู่ที่ 
8,18,2,4 ต าบลค าโตนด อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรีุ

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พร
ไพบลูย์ (2540)

ทส 0616/09/2560
ลว 9 พ.ย. 59

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
                  ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

7 8,186,392.50  บริษทั เอ็น.พ.ีซี.การโยธา จ ากัด 8,186,392.50
หา้งหุ้นส่วน ตราด เอส วี ก่อสร้าง 8,146,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรไพบลูย์ (2540) 8,186,392.50 8,146,000.00

8 4,983,977.50  บริษทั พฒันาเมืองใหม่ จ ากัด 4,976,000.00
บริษทั ภทัรกรวิศวกรรมการโยธา จ ากัด 3,221,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปราจีนกระต่ายทอง 4,950,000.00 3,221,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรไพบลูย์ (2540) 4,983,977.50
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พณักมล ก่อสร้าง 4,300,000.00
บริษทั ถาวรสุพรรณบรีุ จ ากัด 4,937,545.00

9 3,685,763.50  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชุนหลีแปดร้ิว 3,326,559.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.วิริยะ (1994) 2,764,504.80
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โคราชพฒันะ 2,779,582.42 2,764,504.80
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พณักมล ก่อสร้าง 3,200,000.00

10 2,447,619.80  บริษทั พรหมโยธาการระยอง (1993) จ ากัด 2,432,741.30
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ากัด 2,447,619.80
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรไพบลูย์ (2540) 2,447,619.80 2,432,741.30

11 1,200,000.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชากมล เอ็นจิเนียร่ิง 1,197,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิมิตรมงคลการโยธา 1,199,500.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โชคปรีชา การโยธา 1,194,996.96 1,194,996.96
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ากัด 1,201,799.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จิรกาญจน์โยธา 1,200,000.00

1,200,000.00

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าอ่างประมง
 ช่วง 2 หมู่ที่ 2 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษทั พรหมโยธาการ
ระยอง (1993) จ ากัด

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/14/2560
ลว 15 พ.ย. 59

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วน ตราด เอส วี 
ก่อสร้าง

ทส 0616/10/2560
ลว 9 พ.ย. 59

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษทั ภทัรกรวิศวกรรม
การโยธา จ ากัด

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟหูนองปรือ หมู่ที่ 3
 ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าอ่างศิลา 
หมู่ที่ 1 ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทร์บรีุ 
จังหวัดปราจีนบรีุ

สอบราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โชคปรีชา
 การโยธา

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/15/2560
ลว 16 พ.ย. 59

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/12/2560
ลว 11 พ.ย. 59

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.วิริยะ 
(1994)

ทส 0616/13/2560
ลว 15 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าอ่างเก็บ
น้ าชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหบี 
อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบรีุ

โครงการปรับปรุงถนนรอบอาคาร
ส านักงาน ส่วนอุทกวิทยา เลขที่ 79 หมู่
ที่ 3 ต าบลเสม็ดเหนือ อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทองทวีทรัพย์
วิศวะการโยธา



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
                  ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

12 959,816.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิมิตรมงคลการโยธา 959,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธีร์ธวัช ก่อสร้าง 956,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จิรกาญจน์โยธา 959,816.00 956,000.00

959,800.00

959,000.00

13 3,591,743.75  หา้งหุ้นส่วน ตราด เอส วี ก่อสร้าง 3,544,400.00

3,544,400.00

14 2,584,580.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่ฮ่องสอนกูด้วิลล์ก่อสร้าง 2,560,000.00

2,560,000.00

15 3,357,820.00  หา้งหุ้นส่วน ตราด เอส วี ก่อสร้าง 3,357,543.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรไพบลูย์ (2540) 3,290,677.00

3,290,677.00

16 7,690,375.50  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชุนหลีแปดร้ิว 7,220,000.00
บริษทั พฒันาเมืองใหม่ จ ากัด 6,229,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โชคปรีชา การโยธา 6,113,495.34 4,980,499.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีเจริญรุ่งเรือง 4,980,499.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เสถียรภาพคอนสตรัคชั่น 6,695,535.99
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.วิริยะ (1994) 5,500,000.00
บริษทั ถาวรสุพรรณบรีุ จ ากัด 7,574,358.00

สอบราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธีร์ธวัช 
ก่อสร้าง

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/16/2560
ลว 18 พ.ย. 59

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทองทวีทรัพย์
วิศวะการโยธา

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
แม่ฮ่องสอนกูด้วิลล์ก่อสร้าง

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/18/2560
ลว 22 พ.ย. 59

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอสเค แอนด์ พเีค
คอนสตรัคชั่น

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วน ตราด เอส วี 
ก่อสร้าง

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/17/2560
ลว 21 พ.ย. 59

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน
 ส่วนยุทธศาสตร์ เลขที่ 820 ถนน
ปราจีนอนุสรณ์  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบรีุ

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟคูลองพร้าว ต าบล
มาบตาพดุ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าสระ
ประปา หมู่ที่ 7 ต าบลบอ่พลอย อ าเภอ
บอ่ไร่ จังหวัดตราด

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ี
เจริญรุ่งเรือง

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/20/2560
ลว 23 พ.ย. 59

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พร
ไพบลูย์ (2540)

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/19/2560
ลว 22 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟหูนองน้ าขาว หมู่ที่
 4 ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสร้าง  
จังหวัดปราจีนบรีุ

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟคูลองกะปง-คลอง
บอ่ไร่ หมู่ที่ 9,3 ต าบลบอ่พลอย อ าเภอ
บอ่ไร่ จังหวัดตราด



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
                  ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

17 4,981,937.50  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ป.ศิริภณัฑ์จันทบรีุ 3,869,215.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ีเจริญรุ่งเรือง 3,398,400.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทวีผลพฒันาก่อสร้าง 3,985,000.00 3,398,400.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรธนวงศ์ 4,832,479.37

18 9,467,635.75  บริษทั แสงเจริญอุตสาหกรรมเรือ จ ากัด 7,809,073.00
บริษทั มะลิทอง จ ากัด 5,688,479.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ระยองวิศวโยธา 5,869,934.17 5,869,934.17
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะฉันท์ 8,047,490.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทวีผลพฒันาก่อสร้าง 7,574,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรธนวงศ์ 9,183,606.67

19 9,792,156.00  บริษทั ส.พลังคอนสตรัคชั่น จ ากัด 7,900,000.00
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ากัด 9,792,156.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.วิริยะ (1994) 6,583,522.00 6,583,522.00

20 3,420,000.00  บริษทั พรหมโยธาการระยอง (1993) จ ากัด 3,402,000.00
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ากัด 3,420,000.00

3,402,000.00

21 2,789,447.50  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ผลจิณฎา การโยธา 2,566,291.69
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ป.ศิริภณัฑ์จันทบรีุ 2,700,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,705,000.00 2,566,291.69
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรธนวงศ์ 2,705,764.07

22 2,776,964.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ผลจิณฎา การโยธา 2,638,022.47
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ป.ศิริภณัฑ์จันทบรีุ 2,770,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร 2,693,000.00 2,638,022.47

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ระยอง
วิศวโยธา

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/22/2560
ลว 23 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบา้นเขา
น้อย หมู่ที่ 3 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เคท ี
เจริญรุ่งเรือง

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/21/2560
ลว 23 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบา้นวังแจง
 หมู่ที่ 14 ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหาง
แมว จังหวัดจันทบรีุ

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษทั พรหมโยธาการ
ระยอง (1993) จ ากัด

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/24/2560
ลว 30 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟคูลองน้ าห ูหมู่ที่ 
5,6 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.วิริยะ 
(1994)

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/23/2560
ลว 30 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบา้นเนิน
สมบรูณ์ หมู่ที่ 12 ต าบลตาพระยา 
อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ผลจิณฎา
 การโยธา

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/26/2560
ลว 30 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบา้นพญา
ก าพชุ หมู่ที่ 2 ต าบลโปง่น้ าร้อน อ าเภอ
โปง่น้ าร้อน จังหวัดจันทบรีุ

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ผลจิณฎา
 การโยธา

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/25/2560
ลว 30 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบา้นคลอง
ตาคง หมู่ที่ 1 ต าบลโปง่น้ าร้อน อ าเภอ
โปง่น้ าร้อน จังหวัดจันทบรีุ



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
                  ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

23 3,183,003.25  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ผลจิณฎา การโยธา 3,023,886.99
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ป.ศิริภณัฑ์จันทบรีุ 2,783,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรไพบลูย์ (2540) 3,173,003.25 2,783,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพชรธนวงศ์ 3,087,513.15

24 5,183,039.00  บริษทั ส.พลังคอนสตรัคชั่น จ ากัด 4,405,000.00
บริษทั พฒันาเมืองใหม่ จ ากัด 5,174,000.00
บริษทั บงกชมณี จ ากัด 5,163,039.00 4,405,000.00
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โชคปรีชา การโยธา 5,171,105.00

25 2,695,956.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชากมล เอ็นจิเนียร่ิง 2,490,000.00

2,490,000.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษทั ส.พลังคอนสตรัคชั่น
 จ ากัด

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/28/2560
ลว 30 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าโคกหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 15 ต าบลวังดาล อ าเภอ
กบนิทร์บรีุ จังหวัดปราจีนบรีุ

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ป.ศิริ
ภณัฑ์จันทบรีุ

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/27/2560
ลว 30 พ.ย. 59

โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบา้นทบั
ไทร หมู่ที่ 1 ต าบลทบัไทร อ าเภอโปง่น้ า
ร้อน จังหวัดจันทบรีุ

โครงการปรับปรุงบา้นพกัราชการ รวม 2
 หลัง และส่ิงก่อสร้างโดยรอบส านักงาน
ส่วนอุทกวิทยา เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ต าบล
เสม็ดเหนือ อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชา
กมล เอ็นจิเนียร่ิง

เปน็ผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ทส 0616/29/2560
ลว 30 พ.ย. 59



แบบ สขร. 1

ล าดับ วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
                  ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงิน ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลง
ที่ ที่จะซ้ือ/จา้ง และราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง
1 จดัจา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 8,949.48      ตกลงราคา บริษัทโตโยต้าปราจีนบรีุ (1993) จ ากัด/8,949.48 บาทบริษัทโตโยต้าปราจีนบรีุ (1993) จ ากัด/8,949.48 บาทราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ 001/2560 ลว. 3 พ.ย. 59
2 จดัจา้งท าป้ายไวนิล 4,800.00      ตกลงราคา ร้านนิมติรศิลป์/4,800.-บาท ร้านนิมติรศิลป์/4,800.-บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ 002/2560 ลว. 3 พ.ย. 59
3 จดัจา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 3,960.00      ตกลงราคา บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จ ากดั/3,960.-บาท บริษัทพรชยัคาร์เซอร์วสิ จ ากดั/3,960.-บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ 003/2560 ลว. 3 พ.ย. 59
4 จดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,450.00      ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/1,450.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์/1,450.-บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ 003/2560 ลว. 8 พ.ย. 59

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2559
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค  6
วันที่  30 พฤศจิกายน 2559





 


