
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 ซ้ือโปรแกรมลิขสิทธิ์ฯ เพื่อจดัท าแผนวิเคราะห์
พื้นที่ด้านทรัพยากรน้ า จ านวน 1 ชดุ

102,000.00      102,000.00      เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั จไีอเอส จ ากดั/ 
102,000.00 บาท

บริษทั จไีอเอส จ ากดั/ 
102,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.078

ลว.26 ธ.ค.60

2 จา้งซ่อมบ ารุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบยีน
กฉ 4663 รบ จ านวน 11  รายการ

4,823.56          4,823.56          เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั สยามนสิสัน ราชบรีุมอเตอร์
จ ากดั/4,823.56 บาท

บริษทั สยามนสิสัน ราชบรีุมอเตอร์
จ ากดั/4,823.56 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.079

ลว.28 ธ.ค.60

3 ซ้ือวัสดุส านกังาน (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน 
มกราคม 2561 จ านวน 1 รายการ

1,300.00          1,300.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.080

ลว.3 ม.ค.61

4 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 
ผ 3257 รบ  จ านวน 19  รายการ

22,960.00        22,960.00        เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุออยล์/
22,960.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
22,960.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.081

ลว.3 ม.ค.61

5 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 
กฉ 445 รบ  จ านวน  3  รายการ

2,350.00          2,350.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุออยล์/
2,350.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
2,350.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.082

ลว.3 ม.ค.61

6 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลข
ทะเบยีน กท 3204 รบ จ านวน  2  รายการ

1,030.00          1,030.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุออยล์/
1,030.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
1,030.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.083

ลว.5 ม.ค.61

7 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ หมายเลข
รหสั สทภ.7 430-001-0003-54 ศสท.
7440-001-0001-516 และ 
ศสท 7440-001-0001-794  
จ านวน  3 เคร่ือง

9,030.00          9,030.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
9,030.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
9,030.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.084

ลว.5 ม.ค.61

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จ้าง

8 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน บย 
9817 รบ  จ านวน  4  รายการ

3,060.00          3,060.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุออยล์/
3,060.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
3,060.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.085

ลว.8 ม.ค.61

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน  9 รายการ 6,805.00          6,805.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
6,805.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
6,805.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.086

ลว.8 ม.ค.61

10 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน  4 รายการ 13,200.00        13,200.00        เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
13,200.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
13,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.087

ลว.8 ม.ค.61

11 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ า  
ขนาด 12 นิ้ว หมายเลขทะเบยีน 
สบจ.4320-002-0001-202 
จ านวน  6 รายการ

27,440.00        27,440.00        เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุออยล์/
27,440.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
27,440.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.088

ลว.9 ม.ค.61

12 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
นข 2834 รบ จ านวน  2 รายการ

1,235.00          1,235.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,235.00บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,235.00บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.089

ลว.9 ม.ค.61

13 จา้งท าปา้ยไวนลิ  จ านวน  2 รายการ 1,575.00          1,575.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,575.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,575.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.090

ลว.9 ม.ค.61

14 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม  
จ านวน  3 รายการ

11,025.00        11,025.00        เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
11,025.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
11,025.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.091

ลว.9 ม.ค.61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จ้าง

15 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม  
จ านวน  3 รายการ

1,955.00          1,955.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,955.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,955.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.092

ลว.9 ม.ค.61

16 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม  
จ านวน  5 รายการ

2,800.00          2,800.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแมก็ซ์ แอนด์เดียร์กอ๊ปปี้/
2,800.00 บาท

ร้านแมก็ซ์ แอนด์เดียร์กอ๊ปปี้/
2,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.093

ลว.9 ม.ค.61

17 จา้งท ากระเปา๋ใส่เอกสาร  จ านวน  90 ใบ 4,500.00          4,500.00          เฉพาะ
เจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัมาลาทอง/
45,00.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัมาลาทอง/
45,00.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.094

ลว.9 ม.ค.61

18 จา้งท าปา้ยไวนลิ  จ านวน  1 ปา้ย 300.00             300.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน ทดีีไซน์/
300.00 บาท

ร้าน ทดีีไซน์/
300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.095

ลว.9 ม.ค.61

19 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  หมายเลขทะเบยีน 
สทภ.7 4120-001-0001-52
จ านวน  1 เคร่ือง

1,400.00          1,400.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพทิกัษแ์อร์แอนด์เซอร์วิส/
1,400.00 บาท

ร้านพทิกัษแ์อร์แอนด์เซอร์วิส/
1,400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.096

ลว.9 ม.ค.61

20 จา้งท าประกนัภยับคุคลที่ 3  
จ านวน  9 คัน

8,288.22          8,288.22          เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน)/8,288.22 บาท

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน)/8,288.22 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.097

ลว.9 ม.ค.61

21 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 
จ านวน 3,000 ลิตร

83,310.00        83,310.00        เฉพาะ
เจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ปุ๋ย ปอ้ง ปราง/
83,310.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ปุ๋ย ปอ้ง ปราง/
83,310.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.098

ลว.9 ม.ค.61

22 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
กง 2566 รบ   จ านวน  6  รายการ

2,975.00          2,975.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุออยล์/
2,975.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
2,975.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.099

ลว.15 ม.ค.61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จ้าง

23 จา้งท าพานพุ่มดอกไมส้ด  จ านวน  1 รายการ 1,000.00          1,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางกนกภสั ลุยจนิดา(ร้านดอกไมด้าวใจ)/
1,000.00 บาท

นางกนกภสั ลุยจนิดา
(ร้านดอกไมด้าวใจ)/1,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.100

ลว.15 ม.ค.61

24 ซ้ือวัสดุ จ านวน  7 รายการและวัสดุ
คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ

48,650.00        48,650.00        เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
48,650.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
48,650.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.101

ลว.17 ม.ค.61

25 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน  13 รายการ 6,612.00          6,612.00          เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
6,612.00 บาท

หจก.ศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
6,612.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.102

ลว.19 ม.ค.61

26 จา้งถา่ยเอกสาร  จ านวน  5 รายการ 1,288.00          1,288.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแมก็ซ์ แอนด์เดียร์กอ๊ปปี้/
1,288.00 บาท

ร้านแมก็ซ์ แอนด์เดียร์กอ๊ปปี้/
1,288.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.103

ลว.19 ม.ค.61

27 จา้งถา่ยเอกสาร  จ านวน  3 รายการ 3,440.00          3,440.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,440.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,440.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.104

ลว.19 ม.ค.61

28 จา้งถา่ยเอกสาร  จ านวน  2 รายการ 900.00             900.00             เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
900.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
900.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.105

ลว.19 ม.ค.61

29 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว  
จ านวน 18  รายการ

15,675.00        15,675.00        เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
15,675.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
15,675.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.106

ลว.22 ม.ค.61

30 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุจ านวน 5 รายการ 
และวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ

4,489.00          4,489.00          เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เค้ียงเส็งซัพพลาย จ ากดั/
4,489.00 บาท

บริษทั เค้ียงเส็งซัพพลาย จ ากดั/
4,489.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.107

ลว.22 ม.ค.61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จ้าง

31 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
รหสั สทภ.7 4120-001-0001-49 
จ านวน 2 รายการ

1,000.00          1,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพทิกัษแ์อร์/
1,000.00 บาท

ร้านพทิกัษแ์อร์/
1,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.108

ลว.26 ม.ค.61

32 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 8 รายการ และวัสดุ
ส านกังาน จ านวน 1 รายการ

98,386.50        98,386.50        เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ริโกป้ระเทศไทย จ ากดั/
98,386.50 บาท

บริษทั ริโกป้ระเทศไทย จ ากดั/
98,386.50 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.109

ลว.26 ม.ค.61

33 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 10,015.20        10,015.20        เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั เอก็ซ์ทรีมมาสเตอร์ จ ากดั/10,015.20
 บาท

บริษทั เอก็ซ์ทรีมมาสเตอร์ จ ากดั/
10,015.20 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.110

ลว.26 ม.ค.61

34 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน กฉ 
7645 รบ จ านวน 19 รายการ

45,800.00        45,800.00        เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุ ออยล์/
45,800.00บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
45,800.00บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.111

ลว.29 ม.ค.61

35 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 
สทภ.7 7440-001-0001-64 
สทภ.7(ตก) 7430-001-0003-15

5,100.00          5,100.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
5,100.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
5,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.112

ลว.30 ม.ค.61

36 จา้งซ่อมเคร่ืองสูบน้ า สบจ.
4320-002-0001-195 
จ านวน 2 รายการ

51,000.00        51,000.00        เฉพาะ
เจาะจง

นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
51,000.00 บาท

นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
51,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.113

ลว.30 ม.ค.61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จ้าง

37 ลงนามสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้ าบา้นนาล้อม หมู่ที่ 3 ต าบลเขาล้าน อ าเภอ
ทับสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
รหสัโครงการ ปข.20-4-331/1

7,300,000.00     9,997,500.00     e-bidding 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วริิยะฉนัท์/
7,300,000.00  บาท
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นครชัยการช่าง /
9,490,000.00  บาท
3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มานะการโยธาและเพือ่น /
9,897,520.00 บาท
4.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์ (2540) /
9,987,018.36  บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วริิยะฉนัท์/
7,300,000.00  บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบติั
ครบถว้น

59/2561
ลว. 4 ม.ค.61

38 ลงนามสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้ าคลองศาลาแดง-คลองอา่งทอง 
ต าบลอา่งทอง อ าเภอทับสะแก จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์รหสัโครงการ 
ปข.20-4-380/1

12,304,100.00   16,884,500.00   e-bidding 1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วริิยะฉนัท์/
12,304,100.0 บาท
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์ (2540) /
16,753,060.21  บาท
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มานะการโยธา
และเพือ่น/16,854,618.36  บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วริิยะฉนัท์/
12,304,100.0 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบติั
ครบถว้น

60/2561
ลว. 4 ม.ค.61

39 ลงนามสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้ าคลองไทรตาแต้ม บา้นหว้ยตะเคียน 
หมู่ท่ี 12 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์รหสัโครงการ 
ปข.20-4-304/1

18,250,000.00   22,809,700.00   e-bidding 1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วริิยะฉนัท์/
18,250,000.00  บาท
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สันติมิตรกอ่สร้าง /
22,113,040.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วริิยะฉนัท์/
18,250,000.00  บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบติั
ครบถว้น

61/2561
ลว. 4 ม.ค.61

40 ลงนามสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้ าอา่งเกบ็น้ าฤทธฦิาชัย หมู่ที่ 3 
ต าบลหว้ยสัตวใ์หญ ่อ าเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์รหสัโครงการ 
ปข.20-4-207/1

13,008,300.00   13,108,300.00   e-bidding 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จ ากดั /
13,008,300.00  บาท
2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มานะการโยธาและเพือ่น / 
13,069,990.00  บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/13,008,300.00  บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบติั
ครบถว้น

78/2561
ลว. 9 ม.ค.61


