
ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ วงเงนิจะซ้ือ/จ้าง วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง
1 อนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้้าโครงการฟาร์มตัวอยา่งตามพระราชด้าริในสมเด็จพระนางเจา้ 6,500,000.- 3,990,000.00 e-bidding หจก.ชนะวงศ์วสุิทธิ์ก่อสร้าง หจก.อภิฉัตรก่อสร้าง เป็นผู้ที่เสนอราคาต่่าสุด สทภ.5/005/2563

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  บ้านกระเจา หมู่ที่ 7  ต่าบลล่าดวน  4,482,999.00                3,990,000.00 ลว. 18 มี.ค. 63
อ่าเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย์ บจก.จกัรวาลบุรีรัมย์

6,100,000.00                
หจก.อภิฉัตรก่อสร้าง

3,990,000.00
หจก.ทรัพยอ์นนัต์เกษตรกอ่สร้าง

4,890,000.00
2 อนรัุกษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้้าท้านบเสียว (ช่วง 3) สนบัสนนุโครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืช 20,000,000.- 13,776,899.00 e-bidding หจก.ชนะวงศ์วสุิทธิ์ก่อสร้าง หจก.ชนะวงศ์วสุิทธิ์ก่อสร้าง เป็นผู้ที่เสนอราคาต่่าสุด สทภ.5/006/2563

อันเนื่องจงัหวดัสุรินทร์มาจากพระราชด่าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 13,776,899.00 13,776,899.00 ลว. 18 มี.ค. 63
สยามบรมราชกมุารี (อพ.-สธ.)  บ้านตะเคียน หมูท่ี ่14  ต่าบลสวาย  อ่าเภอเมืองสุรินทร์  หจก.เทพศิริจอมพระ

14,458,000.00
บจก.สินอุดมสุรินทร์(1990)

19,000,000.00
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

18,250,000.00
หจก.ต.ไทยเจริญอทุมุพรกอ่สร้าง

17,999,000.00
หจก.ชัยพรกันทรารมยก์่อสร้าง

16,000,000.00
หจก.ทรัพยอ์นนัต์เกษตรกอ่สร้าง

14,440,000,000.00
3 อนุรักษฟ์ืน้ฟหูนองละเลิง พร้อมระบบกระจายน้้า สนับสนุนโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื 4,500,000.- 4,190,000.00 e-bidding หจก.มะค่าพัฒนาการ หจก.มะค่าพัฒนาการ เป็นผู้ที่เสนอราคาต่่าสุด สทภ.5/007/2563

อันเนือ่งมาจากพระราชด่าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)  4,190,000.00 4,190,000.00 ลว. 18 มี.ค. 63
บ้านง้ิว หมู่ที่ 10  ต่าบลคูขาด  อ่าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา หจก.ชนะวงศ์วสุิทธิ์ก่อสร้าง

4,223,000.00
หจก.โชคทวทีรัพย ์การโยธา

4,280,000.00

แบบ สขร.1

สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 5

วันที่ 31 มีนาคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง งบประมาณ วงเงนิจะซ้ือ/จ้าง วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1

สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 5

วันที่ 31 มีนาคม 2563

4 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายใต้สะพานห้วยหลัก  บ้านทะนง หมู่ที่ 7  4,800,000.00 3,290,496.00 e-bidding บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ หจก.สยามซีวลิซัพพลาย เป็นผู้ที่เสนอราคาต่่าสุด สทภ.5/008/2563
ต่าบลตระแสง  อ่าเภอเมืองสุรินทร์  จงัหวดัสุรินทร์ 3,420,861.47 3,290,496.00 ลว. 18 มี.ค. 63

หจก.ชนะวงศ์วสุิทธิ์ก่อสร้าง
3,354,949.00

หจก.บุญไทยสังขะก่อสร้าง
3,540,000.00

หจก.สยามซีวลิซัพพลาย
3,290,496.00

หจก.ทรัพยอ์นนัต์เกษตรกอ่สร้าง
3,440,000.00

5 จา้งตัดแต่งกิ่งไม้  จ่านวน 1 รายการ 4,900.00 4,900.00        เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  เทียมขุนทด นายสมศักด์ิ  เทียมขุนทด ราคาและคุณสมบัติ บส. 15/63
4,900.00                       4,900.00                   ลว 3 มี.ค. 63

6 ซ้ือวสัดุส่านักงาน  จ่านวน 18 รายการ 12,900.00 12,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุค๊เฮ้าส์ นครราชสีมา หจก.บุค๊เฮ้าส์ นครราชสีมา ราคาและคุณสมบัติ บส. 16/63
12,900.00                     12,900.00                 ลว 4 มี.ค. 63

7 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ่านวน 15 รายการ 17,855.00 17,855.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดด้ิง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดด้ิง ราคาและคุณสมบัติ บส. 17/63
17,855.00                     17,855.00                 ลว 4 มี.ค. 63

8 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ  จ่านวน 3 รายการ 14,720.00 14,720.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดด้ิง หจก.บ.ีบ.ีเอ็น.เทรดด้ิง ราคาและคุณสมบัติ บส. 18/63
14,720.00                     14,720.00                 ลว 4 มี.ค. 63

9 จา้งธรุการ กลุ่มงานการเงิน 60,000.00 60,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อนงลักษณ์ ไพรงาม น.ส.อนงลักษณ์ ไพรงาม ราคาและคุณสมบัติ บส. - /63
60,000.00                     60,000.00                 ลว 31 มี.ค. 63

10 จา้งธรุการ กลุ่มงานจดัซ้ือ 60,000.00 60,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วริศรา  พูลสวสัด์ิ น.ส.วริศรา  พูลสวสัด์ิ ราคาและคุณสมบัติ บส. - /63
60,000.00                     60,000.00                 ลว 31 มี.ค. 63

11 จา้งธรุการ กลุ่มงานบริหาร 60,000.00 60,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรีญารักษ์  ปะมาโย น.ส.ปรีญารักษ์  ปะมาโย ราคาและคุณสมบัติ บส. - /63
60,000.00                     60,000.00                 ลว 31 มี.ค. 63


