
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จา้งซ่อมแซมระบบเครือขา่ย Internet  ภายในส่วน
ประสานและบริหารจดัการลุ่มน ้าทา่จนี
จ้านวน 5 รายการ

15,000.00           15,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน ท ีวาย เซนเตอร์/ 
15,000.00 บาท

ร้าน ท ีวาย เซนเตอร์/ 
15,000.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.033

ลว.27 พ.ย.60

2 จา้งท้าพดัพลาสติก จ้านวน 3,000  ชิ น 35,310.00           35,310.00           เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ไอเดีย จิ๊บ จิ๊บ/
35,310.00  บาท

บริษทั ไอเดีย จิ๊บ จิ๊บ/
35,310.00  บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.034

ลว.27 พ.ย.60

3 จา้งซ่อมเครื องตัดหญา้แบบสายสะพาย หมายเลข
ทะเบยีน สทภ.7 (ตก) 3750-002-0003-2 
จ้านวน 2 รายการ

1,300.00             1,300.00             เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,300.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,300.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.035

ลว.27 พ.ย.60

4 จา้งท้าตรายาง จ้านวน 12  รายการ 2,375.40             2,375.40             เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ธรรมรักษก์ารพมิพ ์
จ้ากดั/ 2,375.40

บริษทั ธรรมรักษก์ารพมิพ ์
จ้ากดั/ 2,375.40

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.036

ลว.27 พ.ย.60

5 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กน 
5980 รบ  จ้านวน  16  รายการ

8,938.25             8,938.25             เฉพาะ
เจาะจง

บริษทัโตโยต้าราชบรีุ 
ผู้จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากดั/
8,938.25 บาท

บริษทัโตโยต้าราชบรีุ 
ผู้จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากดั/
8,938.25 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.037

ลว.29 พ.ย.60

6 จา้งซ่อมเครื องโทรสารหมายเลขรหสั 
 สทภ.7 5805-001-0002-15
จ้านวน  2 รายการ

5,750.00             5,750.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านธนกฤตพานชิ/ 
5,750.00 บาท

ร้านธนกฤตพานชิ/ 
5,750.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.038

 ลว.29 พ.ย.60

7 ซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน  2 รายการ 10,400.00           10,400.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
10,400.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
10,400.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.039

ลว.29 พ.ย.60

8 จา้งซ่อมระบบไฟฟา้ส่องสว่าง  
จ้านวน  6  รายการ

13,200.00           13,200.00           เฉพาะ
เจาะจง

จสอ. วิโรจน ์ใจมุ่ง/
13,200.00 บาท

จสอ. วิโรจน ์ใจมุ่ง/
13,200.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.040

ลว.29 พ.ย.60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

9 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์เลขทะเบยีน 
บล 4983 ราชบรีุ  จ้านวน  5 รายการ

13,700.00           13,700.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุ ออยล์/
13,700.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
13,700.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.041

ลว.4 ธ.ค.60

10 ซื อวัสดุส้านกังาน (น ้าดื ม)  
จ้านวน  1 รายการ

1,300.00             1,300.00             เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.042

ลว 4 ธ.ค.60

11 จา้งท้ากระเปา๋ผ้าประชาสัมพนัธ์ 
จ้านวน  1 รายการ

48,000.00           48,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

นางขนษิฐา สองสี/
48,000.00 บาท

นางขนษิฐา สองสี/
48,000.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.043

ลว 6.ธ.ค.60

12 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน
กง 3563 รบ  จ้านวน  3 รายการ

7,300.00             7,300.00             เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุ ออยล์/
7,300.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
7,300.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.044

ลว.7 ธ.ค.60

13 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์  หมายเลขทะเบยีน
กน 5980 รบ  จ้านวน  5 รายการ

27,800.00           27,800.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุ ออยล์/
27,800.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
27,800.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.045

ลว.8 ธ.ค.60

14 จา้งถา่ยเอกสาร  จ้านวน  4 รายการ 5,000.00             5,000.00             เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี ยมสุขประเสริฐ/
5,000.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี ยมสุขประเสริฐ/
5,000.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.046

ลว.12 ธ.ค.60

15 จา้งถา่ยเอกสาร  จ้านวน  4 รายการ 3,255.00             3,255.00             เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี ยมสุขประเสริฐ/
3,255.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี ยมสุขประเสริฐ/
3,255.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.047

ลว.12 ธ.ค.60

16 จา้งถา่ยเอกสาร  จ้านวน  1 รายการ 4,500.00             4,500.00             เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี ยมสุขประเสริฐ/
4,500.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี ยมสุขประเสริฐ/
4,500.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.048

 ลว.12 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

17 ซื อวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  1 รายการ
และวัสดุส้านกังาน จ้านวน 7 รายการ

20,070.00           20,070.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
20,070.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
20,070.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.049

ลว.12 ธ.ค.60

18 ซื อวัสดุส้านกังาน  จ้านวน 18 รายการ 
และวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 รายการ

23,084.00           23,084.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
23,084.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
23,084.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.050

ลว.12 ธ.ค.60

19 จา้งถา่ยเอกสาร  จ้านวน  7 รายการ 5,000.00             5,000.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
5,000.00 บาท

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
5,000.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.051

ลว.12 ธ.ค.60

20 จา้งถา่ยเอกสาร  จ้านวน  5 รายการ 900.00                900.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
900.00 บาท

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
900.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.052

ลว.13 ธ.ค.60

21 จา้งท้าปา้ยไวนลิ  จ้านวน  2 รายการ 600.00                600.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน ท ีดีไซน์/
600.00 บาท

ร้าน ท ีดีไซน์/
600.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.053

ลว.13 ธ.ค.60

22 จา้งถา่ยเอกสาร  จ้านวน  5 รายการ 600.00                600.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
600.00 บาท

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
600.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.054

ลว.13 ธ.ค.60

23 จา้งท้าปา้ยไวนลิ  จ้านวน  3 รายการ 900.00                900.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน ท ีดีไซน์/
900.00 บาท

ร้าน ท ีดีไซน์/
900.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.055

ลว.13 ธ.ค.60

24 จา้งถา่ยเอกสาร  จ้านวน  3 รายการ 600.00                600.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
600.00 บาท

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
600.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.056

ลว.13 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

25 จา้งท้าปา้ยไวนลิ  จ้านวน  2 รายการ 600.00                600.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
600.00 บาท

ร้าน แมก็ แอนด์ เดียร์ กอ๊ปปี๊/
600.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.057

ลว.13 ธ.ค.60

26 จา้งท้ากระเปา๋ผ้า  จ้านวน 550  ใบ 44,000.00           44,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

นางขนษิฐา สองสี/
44,000.00 บาท

นางขนษิฐา สองสี/
44,000.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.058

ลว.13 ธ.ค.60

27 ซื อวัสดุ  จ้านวน  7 รายการ 1,934.50             1,934.50             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,934.50 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,934.50 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.059

ลว.13 ธ.ค.60

28 จา้งท้าพดัพลาสติก  จ้านวน  3,000  ชิ น 35,310.00           35,310.00           เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ไอเดีย จิ๊บ จิ๊บ/
35,310.00  บาท

บริษทั ไอเดีย จิ๊บ จิ๊บ/
35,310.00  บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.060

ลว.14 ธ.ค.60

29 ซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (โนต๊บุ๊คส้าหรับงาน
ส้านกังาน)  จ้านวน 4  เครื อง

63,200.00           63,200.00           เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั พ ีซีซีทวีี อนิเตอร์
แนชนัแนล จ้ากดั/
63,200.00 บาท

บริษทั พ ีซีซีทวีี อนิเตอร์
แนชนัแนล จ้ากดั/
63,200.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.061

ลว.14 ธ.ค.60

30 ซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส้านกังาน 
จ้านวน 10 เครื อง

158,000.00         158,000.00         เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั บ.ีพ.ีซีซีทวีี อนิเตอร์
เนชั นแนล จ้ากดั/
158,000.00 บาท

บริษทั บ.ีพ.ีซีซีทวีี อนิเตอร์
เนชั นแนล จ้ากดั/
158,000.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.062

ลว.14 ธ.ค.60

31 ซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (โนต๊บุ๊ค ประมวลผล)  
จ้านวน 3  เครื อง

61,500.00           61,500.00           เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั บ.ีพ.ีซีซีทวีี อนิเตอร์
เนชั นแนล จ้ากดั/
61,500.00 บาท

บริษทั บ.ีพ.ีซีซีทวีี อนิเตอร์
เนชั นแนล จ้ากดั/
61,500.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.063

ลว.14 ธ.ค.60

32 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
จ้านวน 3  เครื อง

6,450.00             6,450.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
6,450.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
6,450.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.064

ลว.15 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

33 ซื อวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  4 รายการ 21,000.00           21,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านธนกฤตพานชิ/
21,000.00 บาท

ร้านธนกฤตพานชิ/
21,000.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.065

ลว.15 ธ.ค.60

34 ซื อวัสดุส้านกังาน  จ้านวน  2 รายการ 1,580.00             1,580.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภนัฑ์/
1,580.00 บาท

ร้านศึกษาภนัฑ์/
1,580.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.066

ลว.15 ธ.ค.60

35 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
จ้านวน 3  เครื อง

7,550.00             7,550.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
7,550.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
7,550.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.067

ลว.18 ธ.ค.60

36 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบยีน 
นข 5229 ราชบรีุ 
 จ้านวน  5 รายการ

1,568.62             1,568.62             เฉพาะ
เจาะจง

บริษทัสยามนสิสันราชบรีุ 
มอเตอร์ จ้ากดั/1,568.62 บาท

บริษทัสยามนสิสันราชบรีุ 
มอเตอร์ จ้ากดั/1,568.62 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.068

ลว.19 ธ.ค.60

37 จา้งท้าจดหมายขา่ว จ้านวน  1,000 เล่ม 19,000.00           19,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมอืงราชการพมิพิ/์
19,000.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพิ/์
19,000.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.069

ลว.20 ธ.ค.60

38 ซื อวัสดุการเกษตร (กากน ้าตาล 16 แกลอน)  
จ้านวน  1 รายการ

2,240.00             2,240.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเกษตรหว้ยไผ่/
2,240.00 บาท

ร้านเกษตรหว้ยไผ่/
2,240.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.070

ลว.20 ธ.ค.60

39 ซื อวัสดุส้านกังาน  จ้านวน  17 รายการ 76,549.00           76,549.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
76,549.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
76,549.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.071

ลว.20 ธ.ค.60

40 จา้งถา่ยเอกสาร จ้านวน 2 รายการ 430.00                430.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
430.00 บาท

ร้านสิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
430.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.072 

21 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

41 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ้านวน 5 รายการ

1,000.00             1,000.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแมก็ซ์แอนด์เดียร์กอ๊ปปี๊/
1,000.00 บาท

ร้านแมก็ซ์แอนด์เดียร์กอ๊ปปี๊/
1,000.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.073

ลว.21 ธ.ค.60

42 จา้งท้าปา้ยไวนลิ  จ้านวน 1 รายการ 300.00                300.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน ทดีีไซน์/
300.00 บาท

ร้าน ทดีีไซน์/
300.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.074

ลว.21 ธ.ค.60

43 ซื อวัสดุครุภณัฑ์ส้ารวจ   จ้านวน 1 รายการ 374,500.00         374,500.00         เฉพาะ
เจาะจง

บริษทัฮอลลีวูด อนิเตอร์ 
เนชั นแนล จ้ากดั/
374,500.00 บาท

บริษทัฮอลลีวูด อนิเตอร์ 
เนชั นแนล จ้ากดั/
374,500.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.075

ลว.21 ธ.ค.60

44 จา้งเหมาบริการฉดีปอ้งกนัปลวก   
จ้านวน 2 จดุ

32,100.00           32,100.00           เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เอน็เทอร์ เซอร์วิส 2551 จ้ากดั/
32,100.00 บาท

บริษทั เอน็เทอร์ เซอร์วิส 2551 
จ้ากดั/32,100.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.076

ลว.25 ธ.ค.60

45 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ หมายเลขรหสั
 สทภ. 7 4120 -001-0001-54

1,500.00             1,500.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพทิกัษแ์อร์ แอนด์ เซอร์วิส/1,500.00
 บาท

ร้านพทิกัษแ์อร์ แอนด์ เซอร์วิส/
1,500.00 บาท

ราคาต ้าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.077

25 ธ.ค.60

46 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าคลองปากแพรก หมู่ที  6 ต้าบล
ปากแพรก อ้าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข. 20-4-427

2,950,000.00      3,100,000.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/ 2,950,000.00  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/2,950,000.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

20/2561
ลว. 7 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

47 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน ้าอา่งเกบ็น ้าชมุนมุกระดาน 
บา้นหนองจกิ หมู่ที  4 ต้าบลไร่ใหม ่อ้าเภอสามร้อย
ยอด จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.
20-4-430

1,704,500.00      1,724,400.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธาและเพื อน/
1,704,500.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/ 1,704,500.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

21/2561
ลว.7 ธ.ค.60

48 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าล้าหว้ยใหญ ่บา้นหนองกะปุ, 
บา้นโปง่สลอด หมู่ที  5,6 ต้าบลหนองกะป ุอ้าเภอ
บา้นลาด จงัหวัดเพชรบรีุ รหสัโครงการ พบ.
19-4-137

1,328,800.00      2,087,400.00      e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชควิทยา/
   1,328,800.00 บาท
2.หจก.โชควันฉตัรทา่ยางกอ่สร้าง/
   1,390,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เถา้แกน่อ้ย/
   1,535,500.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชควิทยา/
1,328,800.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

22/2561
ลว 14 ธ.ค.60

49 กอ่สร้างอาคารบา้นพกัอาศัย 2 ชั น แบบ 5 
ครอบครัว หมู่ที  4 ต้าบลหว้ยไผ่ อ้าเภอเมอืง 
จงัหวัดราชบรีุ

3,097,400.00      3,712,300.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั รัตนพรรณ กอ่สร้าง/
 3,097,400.00 บาท
2.บริษทั ชนิาภคั คอนกรีต จ้ากดั/
3,666,666.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั รัตนพรรณ 
กอ่สร้าง/3,097,400.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

23/2561
14 ธ.ค.60

50 กอ่สร้างอาคารส้านกังานชั นเดียว หมู่ที  4 ต้าบล
หว้ยไผ่ อ้าเภอเมอืง จงัหวัดราชบรีุ

1,004,000.00      1,188,000.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั รัตนพรรณ กอ่สร้าง/
 1,004,000.00 บาท
2.บริษทั ชนิาภคั คอนกรีต จ้ากดั/
1,180,000.00  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั รัตนพรรณ 
กอ่สร้าง/ 1,004,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

24/2561
ลว. 14 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

51 กอ่สร้างระบบผันน ้าจากแมน่ ้าแควนอ้ย-
บา้นไตรรัตน ์หมู่ที  9 ต้าบลลุ่มสุ่ม อ้าเภอไทรโยค 
จงัหวัดกาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-4-516

43,650,000.00    44,001,800.00    e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
43,650,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
43,650,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

25/2561
ลว 14 ธ.ค.60

52 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าล้าหว้ยวังกระซาง (คลองน ้าเค็ม)
 หมู่ที  2,9 ต้าบลอา่งทอง อ้าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-429

2,840,597.36      2,995,200.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/2,840,597.36  บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พรไพบลูย ์(2540)/
 2,975,108.16  บาท

 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธาและ
เพื อน/
2,840,597.36  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

26/2561
ลว 15 ธ.ค.60

53 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าคลองปากแพรก หมู่ที  2 ต้าบล
ปากแพรก อ้าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข. 20-4-426

2,900,000.00      3,000,000.00      e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/2,900,000.00 บาท
2. บริษทั ธ้ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ้ากดั/        
2,910,000.00  บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั บางนอ้ยสถาปตัย์/
2,918,815.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/ 2,900,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

27/2561 
ลว 15 ธ.ค.60

54 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าหว้ยกระแทก บา้นดอนใจดี, 
บา้นหว้ยน ้าทรัพย ์หมู่ที  8,11 ต้าบลเขาล้าน 
อ้าเภอทบัสะแก จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสั
โครงการ ปข.20-4-428

2,099,763.35      2,200,000.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/2,099,763.35  บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พรไพบลูย ์
(2540)/2,184,992.93 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/ 2,099,763.35  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

28/2561
ลว. 15 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

55 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าล้าประโดงสาธารณะ 
หมู่ที  4,5,7,8 ต้าบลปลายโพงพาง อ้าเภออมัพวา 
จงัหวัดสมทุรสงคราม รหสัโครงการ 
สส. 14-4-085

1,700,000.00      2,777,100.00      e-bidding 1. บริษทั ศิริไพบลูย ์พฒันาการ จ้ากดั/
1,700,000.00  บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วิริยะฉนัท์/
2,400,000.00 บาท
3.บริษทั ทา่ราบกอ่สร้าง จ้ากดั/
2,700,000.00 บาท

บริษทั ศิริไพบลูย ์พฒันาการ จ้ากดั/
1,700,000.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

29/2561
ลว. 18 ธ.ค.60

56 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าล้าหว้ยรวก บา้นยางทอง 
หมู่ที  10 ต้าบลสระลงเรือ อ้าเภอหว้ยกระเจา 
จงัหวัดกาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-4-520

4,010,000.00      5,505,300.00      e-bidding 1.บริษทั ธนวัฒนสุ์วรรณ จ้ากดั/
4,010,000.00 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วรรณนานนทก์อ่สร้าง/
4,487,000.00 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ส.โชคสองพนั/
4,999,999.00 บาท
4. บริษทั ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง จ้ากดั/
5,400,000.00 บาท

บริษทั ธนวัฒนสุ์วรรณ จ้ากดั/
4,010,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

30/2561
ลว. 18 ธ.ค.60

57 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าภายในค่ายสุรสีห ์
(มทบ.17) หมู่ที  1 ต้าบลลาดหญา้ 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัดกาญจนบรีุ รหสัโครงการ 
กจ.14-4-522

5,315,222.00      7,800,000.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์
กอ่สร้าง /5,315,222.00 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สหะเมอืงกาญจน์/
6,162,000.00  บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สินพฒันกาญจน์/
6,240,000.00  บาท
4.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
6,550,000.00 บาท

 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์
กอ่สร้าง / 5,315,222.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

31/2561
ลว 18 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

58 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าบา้นโปง่ลึก - 
บา้นบางกลอย ต้าบลหว้ยแมเ่พรียง 
อ้าเภอแกง่กระจาน จงัหวัดเพชรบรีุ 
รหสัโครงการ พบ.19-4-138

5,556,000.00      6,299,600.00      e-bidding บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
5,556,000.00  บาท

บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
5,556,000.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

32/2561
ลว. 19 ธ.ค.

2560

59 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าทุ่งหนิ หมู่ที  3 ต้าบลยี สาร 
อ้าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 
รหสัโครงการ สส. 14-4-086

1,930,000.00      4,499,000.00      e-bidding 1. บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
1,930,000.00  บาท
2. บริษทั ศิริไพบลูย ์พฒันาการ จ้ากดั/
2,400,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วิริยะฉนัท์/
2,745,000.00  บาท
4.บริษทั ทา่ราบกอ่สร้าง จ้ากดั/
4,400,000.00 บาท

 บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
1,930,000.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

33/2561
ลว. 19 ธ.ค.60

60 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าภายในกองคลังแสง 
(กรมสรรพาวุธ) ต้าบลอา่งทอง อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
ราชบรีุ รหสัโครงการ รบ.14-4-355

3,607,071.00      4,499,800.00      e-bidding 1. บริษทั ทรัพยด์อนทอง จ้ากดั/
3,607,071.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง
 /
3,958,007.20 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สหะเมอืงกาญจน์/
3,980,000.00  บาท 
4.บริษทั ทา่ราบกอ่สร้าง จ้ากดั/
4,400,000.00  บาท

บริษทั ทรัพยด์อนทอง จ้ากดั/
3,607,071.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

34/2561
ลว. 19 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

61 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าสระเกบ็น ้า บา้นทุ่งแฝก หมู่ที 
 1 ต้าบลแกม้อน้ อ้าเภอจอมบงึ จงัหวัดราชบรีุ รหสั
โครงการ รบ. 14-4-350

1,774,720.00      2,399,800.00      e-bidding 1.บริษทั ทรัพยด์อนทอง จ้ากดั /
1,774,720.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั บางนอ้ยสถาปตัย์/
1,962,090.00  บาท
3.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
2,027,999.00 บาท
4. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สหะเมอืงกาญจน์/
2,200,000.00 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
2,200,000.00 บาท

บริษทั ทรัพยด์อนทอง จ้ากดั /
1,774,720.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

35/2561
ลว. 19 ธ.ค.60

62 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าค่ายทหารกองพนัปนืใหญ ่
109 ต้าบลลาดหญา้ อ้าเภอเมอืง จงัหวัดกาญจนบรีุ
 รหสัโครงการ กจ. 14-4-519

3,047,291.32      4,477,500.00      e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
3,047,291.32  บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สหะเมอืงกาญจน์/
3,134,000.00  บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วิริยะฉนัท์/
6,860,000.00  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
3,047,291.32  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

36/2561 
ลว. 19 ธ.ค.60

63 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าล้าหว้ยเกตุ บา้นโปง่ปดั 
หมู่ที  3 ต้าบลชอ่งสะเดา อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-4-521

3,992,933.00      5,999,700.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จติติชยัการโยธา/
3,992,933.00  บาท
2. บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
5,084,000.00  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จติติชยัการโยธา/
3,992,933.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

37/2561
ลว 19 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

64 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าบา้นแสนกะบะ หมู่ที  10 
ต้าบลจอมบงึ อ้าเภอจอมบงึ จงัหวัดราชบรีุ รหสั
โครงการ รบ.14-4-351

4,207,500.00      7,933,000.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส 
การโยธา/4,207,500.00  บาท 
2. บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
5,389,000.00  บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
6,100,000.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั บางนอ้ยสถาปตัย์/
6,963,496.00 บาท
5.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
7,400,000.00  บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วิริยะฉนัท์/
7,600,000.00  บาท
7.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ทรัพยด์อนทอง/
7,606,690.00  บาท

 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส 
การโยธา/4,207,500.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

38/2561
ลว 20 ธ.ค 60

65 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าหนองชะโอน หมู่ที  9,7 
ต้าบลเขาพระ,เดิมบาง อ้าเภอเดิมบางนางบวช 
จงัหวัดสุพรรณบรีุ รหสัโครงการ สพ.13-4-376

2,098,000.00      3,228,600.00      e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เทพารักษ/์
2,098,000.00 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กจิสมชยั/
2,299,999.08 บาท
3.บริษทั ทรัพยด์อนทอง จ้ากดั/
2,324,010.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สหะเมอืงกาญจน์/
2,537,000.00 บาท 
5. บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
2,727,999.00  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เทพารักษ/์
2,098,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

39/2561
ลว. 20 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

66 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าล้าหว้ยทา่เคย หมู่ที  14 ต้าบล
บา้นคา อ้าเภอบา้นคา จงัหวัดราชบรีุ รหสัโครงการ 
รบ.14-4-352

4,624,400.00      9,499,900.00      e-bidding 1. บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
4,624,400.00  บาท
2. บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
6,489,000.00 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์
กอ่สร้าง / 6,534,703.00 บาท
4. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
6,928,500.00  บาท
5. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส การ
โยธา/6,934,700.00 บาท
6.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
7,077,900.00  บาท

บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
4,624,400.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

40/2561
ลว.20 ธ.ค.60

67 กอ่สร้างระบบกระจายน ้าสนบัสนนุโครงการขยายผล
โครงการหลวงหว้ยเขยง่ หมู่ที  6 ต้าบลหว้ยเขยง่ 
อ้าเภอทองผาภมู ิจงัหวัดกาญจนบรีุ รหสัโครงการ 
กจ.14-4-515

7,540,400.00      9,701,800.00      e-bidding 1.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
7,540,400.00  บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สหะเมอืงกาญจน์/
7,761,000.00  บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
8,890,000.00 บาท

บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
7,540,400.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

41/2561
ลว. 20 ธ.ค.60

68 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าบา้นหนองโสน หมู่ที  5 
ต้าบลสามพระยา อ้าเภอชะอ้า จงัหวัดเพชรบรีุ รหสั
โครงการ พบ.19-4-139

4,223,990.00      5,281,000.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชควิทยา/
4,223,990.00  บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เถา้แกน่อ้ย/
4,830,000.00  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชควิทยา/
4,223,990.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

42/2561
ลว 21 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

69 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าล้าหว้ยลุ่มสุ่ม บา้นลุ่มผึ ง 
หมู่ที  3 ต้าบลลุ่มสุ่ม อ้าเภอไทรโยค จงัหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-4-523

2,220,000.00      2,475,700.00      e-bidding 1. บริษทั เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท ์จ้ากดั/
 2,220,000.00 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สหะเมอืงกาญจน์/
2,300,000.00  บาท

บริษทั เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท ์
จ้ากดั/ 2,220,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

43/2561 
ลว. 21 ธ.ค.60

70 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าบอ่น ้าขุ่น บา้นหว้ยน ้าขาว 
หมู่ที  2 ต้าบลบา้นเกา่ อ้าเภอเมอืง จงัหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ 
กจ. 14-4-518

2,020,000.00      2,999,800.00      e-bidding 1.บริษทั เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท ์จ้ากดั/
2,020,000.00  บาท
2.บริษทั ทรัพยด์อนทอง/
2,075,885.00  บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เทพารักษ/์
2,249,000.00  บาท
4.บริษทั ทา่มะกาแอสฟลัท ์จ้ากดั/
2,288,000.00  บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สหะเมอืงกาญจน์/
2,399,000.00  บาท
6.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
2,479,000.00  บาท

บริษทั เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท ์
จ้ากดั/2,020,000.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

44/2561 
ลว. 21 ธ.ค.60

71 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าบา้นเขาวัง หมู่ที  16 
ต้าบลเลาขวัญ อ้าเภอเลาขวัญ จงัหวัดกาญจนบรีุ 
รหสัโครงการ กจ. 14-4-517

2,988,000.00      4,347,500.00      e-bidding 1. บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
2,988,000.00  บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สหะเมอืงกาญจน์/
3,043,000.00 บาท
3.บริษทั ธนวัฒนสุ์วรรณ จ้ากดั/
3,120,000.00 บาท 
4.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
3,173,000.00 บาท

บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
2,988,000.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

45/2561
ลว. 21 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

72 ซ่อมปรับปรุง ฝายทา่มะขาม ต้าบลตะนาวศรี 
อ้าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบรีุ รหสัโครงการ รบ.
14-4-354

3,389,000.00      4,709,600.00      e-bidding 1.บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
3,389,000.00 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส 
การโยธา/ 4,144,400.00 บาท
3. บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั /
4,320,000.00 บาท

บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
3,389,000.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

46/2561
ลว.21 ธ.ค.60

73 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าบงึลาดกระจบั 
บา้นดอนตาล หมู่ที  1 ต้าบลดอนตาล 
อ้าเภอเมอืง จงัหวัดสุพรรณบรีุ รหสัโครงการ สพ.
13-4-375

3,836,283.84      6,188,100.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กจิสมชยั/
3,836,283.84 บาท
2. บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
4,589,000.00  บาท
3.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
4,799,777.00  บาท
4.บริษทั ถาวรสุพรรณบรีุ จ้ากดั/
5,579,931.95  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กจิสมชยั/
3,836,283.84 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

47/2561
ลว. 21 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

74 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าลาดจนัทร์ หมู่ที  10 ต้าบล
กระจนั อ้าเภออู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบรีุ รหสั
โครงการ สพ.13-4-377

13,699,875.00    22,132,600.00    e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กจิสมชยั/
13,699,875.00 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์
กอ่สร้าง/ 14,179,421.00  บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เทพารักษ/์
16,599,000.00  บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พชิยั 2009/
18,500,000.00  บาท
5.หจก.เพชรรวมสาส์นมกุดาหาร/
18,876,497.00 บาท
6.บริษทั ถาวรสุพรรณบรีุ จ้ากดั/
20,359,914.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กจิสมชยั/
13,699,875.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

48/2561
ลว.21 ธ.ค.60

75 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าล้าหว้ยพเุกตุ บา้นพเุกตุ หมู่ที  4
 ต้าบลหว้ยยางโทน อ้าเภอปากทอ่ จงัหวัดราชบรีุ 
รหสัโครงการ รบ.14-4-353

3,137,500.00      4,076,700.00      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
3,137,500.00 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั บางนอ้ยสถาปตัย์/
3,225,379.00 บาท
3. บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
3,388,000.00  บาท
4. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส 
การโยธา/3,587,500.00 บาท
5. บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
3,799,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
3,137,500.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

49/2561
ลว.21 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

76 อนรัุกษฟ์ื้นฟทูางน ้าล้าภาช ีหมู่ที  1,2,9,14,15 
ต้าบลแกม้อน้ อ้าเภอจอมบงึ จงัหวัดราชบรีุ รหสั
โครงการ รบ. 14-4-356

27,789,000.00    39,999,400.00    e-bidding 1. บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
27,789,000.00 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
30,030,000.00 บาท

บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
27,789,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

50/2561
ลว.21 ธ.ค.60

77 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน ้าอา่งเกบ็น ้าด่านโง บา้นด่านโง 
หมู่ที  5 ต้าบลหว้ยแมเ่พรียง อ้าเภอแกง่กระจาน 
จงัหวัดเพชรบรีุ รหสัโครงการ พบ.19-4-140

7,176,000.00      12,163,500.00    e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั บงึปรีดา /
7,176,000.00  บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคสุชนิคอนสตรัคชั น/
7,906,888.00 บาท
3. บริษทั เพชรพลัง จ้ากดั /
8,514,450.00  บาท
4.บริษทั ส.พลังคอนสตรัคชั น จ้ากดั/
10,825,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั บงึปรีดา /
7,176,000.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

51/2561
ลว. 21 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

78 ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้าภายในโครงการพฒันาที ดินฯ
 ตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง บา้น
โปง่แย ้หมู่ที  6 ต้าบลไร่ใหมพ่ฒันา อ้าเภอชะอ้า 
จงัหวัดเพชรบรีุ รหสัโครงการ 
พบ.19-4-141

6,940,000.00      11,763,100.00    e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั บงึปรีดา/
6,940,000.00  บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคสุชนิคอน
สตรัคชั น/7,763,000.00 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เถา้แกน่อ้ย/
7,922,691.47 บาท
4. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
8,190,000.00  บาท
5. บริษทั เพชรพลัง จ้ากดั/
8,234,170.00  บาท 
6.บริษทั ส.พลังคอนสตรัคชั น จ้ากดั/
10,469,000.00  บาท

 หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั บงึปรีดา/
6,940,000.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

52/2561
ลว. 21 ธ.ค.60

79 เครื องมอืชดุเจาะส้ารวจดินแบบหมนุเจาะ พร้อม
อปุกรณ์ทดสอบ ส้านกังานทรัพยากรน ้าภาค ๗ 
ต้าบลหว้ยไผ่ อ้าเภอเมอืงราชบรีุ 
จงัหวัดราชบรีุ 1 เครื อง

1,487,000.00      1,500,000.00      e-bidding 1. บริษทั ซอยล์เทสติ งสยาม/
1,487,000.00 บาท
2. บริษทั เอเซียจโีอเทคนคัิล 
อนิตรูเมนท/์ 1,490,000.00 บาท

บริษทั ซอยล์เทสติ งสยาม/
1,487,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

53/2561
ลว. 28 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

80 ซื อเครื องมอืทดสอบก้าลังอดัของคอนกรีต พร้อม
อปุกรณ์ ส้านกังานทรัพยากรน ้าภาค ๗ ต้าบลหว้ย
ไผ่ อ้าเภอเมอืงราชบรีุ จงัหวัดราชบรีุ 1 เครื อง

1,636,000.00      1,650,000.00      e-bidding บริษทั ซอยล์เทสติ งสยาม/
1,636,000.00 บาท

บริษทั ซอยล์เทสติ งสยาม/
1,636,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

54/2561
ลว. 28 ธ.ค.60

81 ซื อรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ ้ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไมต่ ้ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขบัเคลื อน
 4 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ ส้านกังานทรัพยากรน ้าภาค
 ๗ ต้าบลหว้ยไผ่ อ้าเภอเมอืง จงัหวัดราชบรีุ 2 คัน

1,904,000.00      1,904,000.00      e-bidding บริษทั โตโยต้าเจริญค้า ราชบรีุ (1961)/
1,904,000.00 บาท

บริษทั โตโยต้าเจริญค้า 
ราชบรีุ (1961)/
1,904,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

55/2561
ลว. 28 ธ.ค.60

82 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน ้าคลองกยุ ตอนบน 
หมู่ที  5,6 ต้าบลหาดขาม อ้าเภอกยุบรีุ จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข.20-4-312/1

21,040,000.00    21,077,300.00    e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พรไพบลูย ์
(2540)/21,040,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พรไพบลูย ์
(2540)/21,040,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

56/2561
ลว. 28 ธ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

83 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน ้าคลองหว้ยไกต่่อ 
หมู่ที  6 ต้าบลชยัเกษม อ้าเภอบางสะพาน จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข.20-4-307/1

7,295,000.00      9,993,500.00      e-bidding 1. บริษทั ธ้ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ้ากดั/
7,295,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
7,780,000.00 บาท
3.บริษทั โกศลสถาปตัย ์จ้ากดั/
9,440,000.00  บาท
4. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
9,691,920.00  บาท

บริษทั ธ้ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ้ากดั/
7,295,000.00 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

57/2561
ลว. 29 ธ.ค.60

84 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองจะกระ ต้าบลนาหกูวาง 
อ้าเภอทบัสะแก จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข.20-4-350/1

9,381,166.24      12,840,000.00    e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/9,381,166.24 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วิริยะฉนัท์/
9,400,200.00 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พรไพบลูย ์
(2540)/12,829,747.88  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/9,381,166.24 บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

58/2561
ลว. 29 ธ.ค.60

85 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองกยุ หมู่ที  9 ต้าบลหาดขาม 
อ้าเภอกยุบรีุ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข.20-4-275/1

17,320,000.00    17,368,500.00    e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/ 17,338,500.00  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื อน/ 17,338,500.00  บาท

ราคาต ้าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

59/2561
ลว. 29 ธ.ค.60


