
แบบ สขร.๑

เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 16,360.00 16,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 16,360.00       ร้านกนกพรปกรณ์ 16,360.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.467

ครบถ้วนและ 8 ก.พ. 61

ราคาต่ําสุด
2 59,945.00 59,945.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่น เค พี 59,945.00       หจก.ขอนแก่น เค พี 59,945.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.469

ครบถ้วนและ 8 ก.พ. 61
ราคาต่ําสุด

3 70,470.00 70,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่น เค พี 70,470.00       หจก.ขอนแก่น เค พี 70,470.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.473
ครบถ้วนและ 8 ก.พ. 61
ราคาต่ําสุด

4 24,340.00 24,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 24,340.00       ร้านกนกพรปกรณ์ 24,340.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.475
ครบถ้วนและ 8 ก.พ. 61
ราคาต่ําสุด

5 11,330.00 11,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 11,330.00       ร้านกนกพรปกรณ์ 11,330.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.477
ครบถ้วนและ 8 ก.พ. 61
ราคาต่ําสุด

6 8,610.00 8,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 8,610.00         ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 8,610.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.479
ครบถ้วนและ 8 ก.พ. 61
ราคาต่ําสุด

7 11,022.00 11,022.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 11,022.00       ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 11,022.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.481
ครบถ้วนและ 8 ก.พ. 61
ราคาต่ําสุด

8 47,240.00 47,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 47,240.00       ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 47,240.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.483

จัดซื้อวัสดุประจําสถานีตรวจวัด
ข้อมูลทางอุทกวิทยา

จัดซื้อวัสดุประจําสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
สํารวจ

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561256125612561
ประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ....ศศศศ....2561256125612561
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4444

ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ครบถ้วนและ 8 ก.พ. 61
ราคาต่ําสุด

9 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 7,200.00         ร้านกนกพรปกรณ์ 7,200.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.485
ครบถ้วนและ 8 ก.พ. 61
ราคาต่ําสุด

10 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 11,700.00       ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 11,700.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.870
ครบถ้วนและ 16 ม.ีค. 61
ราคาต่ําสุด

11 5,525.00 5,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 5,525.00         ร้านกนกพรปกรณ์ 5,525.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1158
ครบถ้วนและ 3 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

12 8,426.00 8,426.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 8,426.00         ร้านกนกพรปกรณ์ 8,426.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1160
ครบถ้วนและ 3 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

13 6,583.00 6,583.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญกว้างพาณิชย์ 6,583.00         หจก.บุญกว้างพาณิชย์ 6,583.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1162
ครบถ้วนและ 3 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

14 41,074.00 41,074.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่น เค พี 41,074.00       หจก.ขอนแก่น เค พี 41,074.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1164
ครบถ้วนและ 3 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

15 12,275.00 12,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 12,275.00       ร้านกนกพรปกรณ์ 12,275.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1170
ครบถ้วนและ 3 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

16 7,540.00 7,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 7,540.00         ร้านกนกพรปกรณ์ 7,540.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1186
ครบถ้วนและ 5 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จัดซื้อวัสดุประจําสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning)

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องพิมพ์
แบบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน



เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

17 12,080.00 12,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญกว้างพาณิชย์ 12,080.00       หจก.บุญกว้างพาณิชย์ 12,080.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1188
ครบถ้วนและ 5 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

18 12,615.00 12,615.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 12,615.00       ร้านวิทยาภัณฑ์ 12,615.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1190
ครบถ้วนและ 5 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

19 29,010.00 29,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพรปกรณ์ 29,010.00       ร้านกนกพรปกรณ์ 29,010.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1270
ครบถ้วนและ 18 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

20 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 500.00            ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 500.00          คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1272
ครบถ้วนและ 18 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

21 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 280.00            ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 280.00          คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1274
ครบถ้วนและ 18 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

22 8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญกว้างพาณิชย์ 8,780.00         หจก.บุญกว้างพาณิชย์ 8,780.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1276
ครบถ้วนและ 18 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

23 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 960.00            ร้านวีระวิทยาภัณฑ์ 960.00          คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1308
ครบถ้วนและ 24 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

24 4,645.76 4,645.76 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 4,645.70         ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 4,645.70       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.867
ครบถ้วนและ 16 ม.ีค. 61
ราคาต่ําสุด

25 5,266.24 5,266.24 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 5,266.24         ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 5,266.24       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1170
ครบถ้วนและ 3 เม.ย. 61

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน



เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคาต่ําสุด

26 14,580.00 14,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 14,580.00       ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 14,580.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1166
ครบถ้วนและ 3 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

27 1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 1,170.00         ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 1,170.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1194
ครบถ้วนและ 5 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

28 4,020.80 4,020.80 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 4,020.80         ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 4,020.80       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1192
ครบถ้วนและ 5 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

29 11,610.00 11,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 11,610.00       หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 11,610.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1286
ครบถ้วนและ 13 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

30 59,700.00 59,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 59,700.00       หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 59,700.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1288
ครบถ้วนและ 23 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

31 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 4,850.00         หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 4,850.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1290
ครบถ้วนและ 23 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

32 65,240.00 65,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 65,240.00       หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 65,240.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1292
ครบถ้วนและ 23 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

33 24,870.00 24,870.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 24,870.00       หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 24,870.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1300
ครบถ้วนและ 24 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

34 31,860.00 31,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 31,860.00       หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 31,860.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1302

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างถ่ายสําเนาแบบแปลนขาว

จัดจ้างถ่ายสําเนาแบบแปลนขาว

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างซ่อมรถยนต์



เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ครบถ้วนและ 24 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

35 13,810.00 13,810.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 13,810.00       หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 13,810.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1304
ครบถ้วนและ 24 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

36 12,960.00 12,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 12,960.00       ร้านวีวัน โอเอ แอนด์เซอร์วิส 12,960.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1306
ครบถ้วนและ 24 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

37 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 6,450.00         หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 6,450.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1384
ครบถ้วนและ 26 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

38 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 3,360.00         หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 3,360.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1386
ครบถ้วนและ 26 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

39 15,950.00 15,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 15,950.00       หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 15,950.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1388
ครบถ้วนและ 26 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

40 6,910.00 6,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 6,910.00         หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 6,910.00       คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1388
ครบถ้วนและ 26 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

41 29,510.00 29,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 29,510.00       หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 29,510.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1394
ครบถ้วนและ 26 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

42 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 59,400.00       หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ 59,400.00     คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1392
ครบถ้วนและ 26 เม.ย. 61
ราคาต่ําสุด

จัดจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ําขนาด 12
 นิ้ว

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างซ่อมรถยนต์

จัดจ้างถ่ายสําเนาแบบแปลนขาว



เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

43 3,000,000   2,993,300    e-bidding หจก.108 ซีวิล 2,242,500.00 หจก.108 ซีวิล 2,242,500.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1177
หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 2,350,000.00 ครบถ้วนและ 4 เม.ย. 61
หจก.โคราชพัฒนะ 2,680,000.00 ราคาต่ําสุด
หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 2,780,000.00
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 2,799,000.00
หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 2,930,000.00

44 9,800,000   9,720,000    e-bidding บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จํากัด 5,346,000.00 บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จํากัด 5,346,000.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1147
หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 6,950,531.00 ครบถ้วนและ 21 เม.ย. 61
หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ 6,990,000.00 ราคาต่ําสุด
หจก.108 ซีวิล 7,095,000.00
บริษัท เอ ซี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 7,120,000.00
หจก.พันล้านการโยธา 8,748,000.00
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 8,748,000.00
หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 9,400,000.00

45 9,970,000   6,165,200    e-bidding หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง 4,490,000.00 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง 4,490,000.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1228
หจก.108 ซีวิล 4,746,500.00 ครบถ้วนและ 9 เม.ย. 61
หจก.อภิฉัตรก่อสร้าง 4,808,796.95 ราคาต่ําสุด
หจก.พัณกมลก่อสร้าง 5,400,000.00
หจก.พันล้านการโยธา 5,548,000.00
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 5,599,000.00
หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 5,980,000.00
หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 6,000,000.00

46 9,800,000   9,526,700    e-bidding หจก.ศรัญมอเตอร์ 6,843,420.00 หจก.ศรัญมอเตอร์ 6,843,420.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1237
หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง 7,375,000.00 ครบถ้วนและ 10 เม.ย. 61
บริษัท เอ ซี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 7,420,000.00 ราคาต่ําสุด
หจก.พัณกมลก่อสร้าง 7,500,000.00
หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 7,525,998.00
หจก.อภิฉัตรก่อสร้าง 7,811,256.48

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยกุด
โดก บ้านปอแดง ตําบลขามเฒ่า
พัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยวังเมย บ้านงัวบา
 ตําบลงัวบา อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองฟ้าเลื่อน 
ตําบลแจนแลน อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองแวง 
บ้านแคนเหนือ ตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น



เหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัดเหตุผลที่คัด

เลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุปเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของเลขที่และวันที่ของ
สสสสัั ััญญญญญญญญาาาาหหหหรรรรืื ืืออออขขขข้้ ้้ออออตตตตกกกกลลลลงงงงใใใในนนน

การซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้างการซื้อหรือจ้าง
ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลางวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้างวงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลําดับลําดับลําดับลําดับ
ที่ทีท่ี่ที่

งานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.108 ซีวิล 8,057,525.00
หจก.พันล้านการโยธา 8,844,000.00
หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 8,990,000.00
หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 9,200,000.00
หจก.เอส.อาร์ มหาสารคามก่อสร้าง 9,256,700.00

47 3,000,000   1,726,400    e-bidding หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,225,238.00 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 1,225,238.00 คุณสมบัติ ทส 0614.1/จซ.1282
หจก.108 ซีวิล 1,329,000.00 ครบถ้วนและ 20 เม.ย. 61
หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 1,640,000.00 ราคาต่ําสุด

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแวงฮี ตอน 2 
บ้านหนองแวงฮี ตําบลคลองขาม 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


