
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

63097179506

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,4,11,12,14,15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-413

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12,500,000.00 บาท

12,499,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0703541000370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนัสวี ศิริสถาปัตย์ 9,999,600.00

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,4,11,12,14,15

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ

รบ. 14-4-413

0703541000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง 9,499,000.00

0703549000654 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์ 10,624,500.00

0705534000400 บริษัท  โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น  จำกัด 10,875,000.00

0705556000437 บริษัท เขาขวางเจริญศรี จำกัด 12,089,080.00

0715558000426 บริษัท ธนวัฒน์สุวรรณ  จำกัด 9,999,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703541000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง 640122001984 11/2564 11/01/2564 9,499,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

63127033111

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวประจันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.

13-3-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,181,000.00 บาท

2,180,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105552040715 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 2,170,900.00

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านบัวประจันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์

จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. 13-3-009

0115554007081 บริษัท ดับบลิวอีสิบเก้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2,095,000.00

0505556002148 บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด 2,178,900.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105552040715 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ

จำกัด

640122020460 12/2564 20/01/2564 2,168,900.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๗

63117447589

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าไม้รวก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-3-008

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,894,100.00 บาท

1,894,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105534071761 บริษัท พีซีซี ไพศาลสิน จำกัด 1,790,000.00

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านท่าไม้รวก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-3-008

0105552040715 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 1,886,000.00

0115554007081 บริษัท ดับบลิวอีสิบเก้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,799,300.00

0505556002148 บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด 1,892,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105552040715 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ

จำกัด

640122021016 13/2564 20/01/2564 1,884,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

63117444115

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังรวก หมู่ที่ 4 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-3-009

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,820,500.00 บาท

1,820,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105552040715 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 1,812,400.00

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านวังรวก หมู่ที่ 4 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-3-009

0505556002148 บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด 1,819,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105552040715 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ

จำกัด

640122020627 14/2564 20/01/2564 1,810,400.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

63127081043

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-3-034 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,831,500.00 บาท

5,831,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705556000437 บริษัท เขาขวางเจริญศรี จำกัด 5,830,000.00

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.)

กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสโครงการ กจ. 14-3-034

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705556000437 บริษัท เขาขวางเจริญศรี จำกัด 640122021789 15/2564 21/01/2564 5,830,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

63127061095

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสโครงการ ปข. 20-3-007 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,500,000.00 บาท

2,499,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0773539000732 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะการโยธาและเพื่อน 2,499,900.00

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ

สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.

20-3-007

0773541000558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จ.ตี๋ 2,480,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0773541000558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จ.ตี๋ 640122024163 16/2564 26/01/2564 2,480,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

63127006993

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านปากลำปิล็อก หมู่ที่ 2

ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-033 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,700,000.00 บาท

4,699,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705556000437 บริษัท เขาขวางเจริญศรี จำกัด 4,585,800.00

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วย

เขย่ง บ้านปากลำปิล็อก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทอง

ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-3-033

0713525000174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงปูนเขตรุ่งเรือง 4,460,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713525000174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงปูนเขตรุ่งเรือง 640122028071 17/2564 27/01/2564 4,460,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017025375

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,116.00 บาท

20,116.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 20,116.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 640114021168 ทส0617/พ.015 04/01/2564 20,116.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017048650

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๓๔ รบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,500.68 บาท

45,500.68 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705536000709 บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 45,500.68บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705536000709 บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้

จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

640114071801 ทส0617/พ.016 05/01/2564 45,500.68 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017127051

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๘๐ รบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,649.70 บาท

29,649.70 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705536000709 บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 29,649.70บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705536000709 บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้

จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

640114109095 ทส0617/พ.017 08/01/2564 29,649.70 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017131644

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๘๙ รบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,066.17 บาท

2,066.17 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705543000115 บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จำกัด 2,066.17บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705543000115 บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์

จำกัด

640114109593 ทส0617/พ.018 08/01/2564 2,066.17 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017132149

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๑๐๙๖ รบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,541.35 บาท

26,541.35 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705543000115 บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จำกัด 26,541.35บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705543000115 บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์

จำกัด

640114109418 ทส0617/พ.019 08/01/2564 26,541.35 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017282080

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กต ๕๑๘๗ รบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,275.21 บาท

10,275.21 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705543000115 บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จำกัด 10,275.21บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705543000115 บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์

จำกัด

640114228294 ทส0617/พ.020 15/01/2564 10,275.21 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017320029

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขทะเบียน สทภ.๗(ตก.) ๗๔๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3709900274235 ร้านแคตตัสกิกะไบต์ โดยนายธาราดล สมสกุล 2,400.00งานซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์(81.11.18.12 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900274235 ร้านแคตตัสกิกะไบต์ โดยนายธาราดล

สมสกุล

640114276823 ทส0617/พ.021 18/01/2564 2,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017335569

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,932.00 บาท

16,932.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3709900004173 นายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร 16,932.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900004173 นายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร 640114288766 ทส0617/พ.022 19/01/2564 16,932.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017373264

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๕๔ รบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,150.00 บาท

3,150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700700951464 ร้านชนิตา พาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขำ 3,150.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700700951464 ร้านชนิตา พาณิชย์ โดยนางสาวชนิ

ตา จิตรงามขำ

640114320270 ทส0617/พ.023 20/01/2564 3,150.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017375157

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บม ๕๓๒๐ รบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,930.00 บาท

8,930.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700700951464 ร้านชนิตา พาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขำ 8,930.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700700951464 ร้านชนิตา พาณิชย์ โดยนางสาวชนิ

ตา จิตรงามขำ

640114321101 ทส0617/พ.024 20/01/2564 8,930.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017376384

จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขทะเบียน สบจ.๔๓๒๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๒๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,080.00 บาท

35,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700300072072 ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส โดยนางสาวเพชรชรีย์ เข็มเพ็ชร 35,080.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300072072 ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส โดยนางสาว

เพชรชรีย์ เข็มเพ็ชร

640114322637 ทส0617/พ.025 20/01/2564 35,080.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017538832

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บม ๕๓๒๐ รบ. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,400.00 บาท

22,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700700951464 ร้านชนิตา พาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขำ 22,400.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700700951464 ร้านชนิตา พาณิชย์ โดยนางสาวชนิ

ตา จิตรงามขำ

640114451904 ทส0617/พ.026 27/01/2564 22,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017543446

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๕๔ รบ. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,200.00 บาท

39,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700700951464 ร้านชนิตา พาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขำ 39,200.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700700951464 ร้านชนิตา พาณิชย์ โดยนางสาวชนิ

ตา จิตรงามขำ

640114452891 ทส0617/พ.027 27/01/2564 39,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017528523

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,264.00 บาท

16,264.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 16,264.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 640114438938 ทส0617/พ.028 27/01/2564 16,264.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017567635

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๕๘๖๐ รบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,669.57 บาท

3,669.57 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705536000709 บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 3,669.57บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705536000709 บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้

จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

640114471736 ทส0617/พ.029 29/01/2564 3,669.57 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017583107

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน สทภ.๗ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๕๖๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1709900372869 คลิกช๊อป คอมพิวเตอร์ โดยนายจิรายุ โชติมา 800.00งานซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์(81.11.18.12 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900372869 คลิกช๊อป คอมพิวเตอร์ โดยนายจิรายุ

โชติมา

640114471911 ทส0617/พ.030 29/01/2564 800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017586173

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บว ๓๕๖๘ รบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,925.21 บาท

4,925.21 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705543000115 บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จำกัด 4,925.21บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705543000115 บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์

จำกัด

640114472055 ทส0617/พ.031 29/01/2564 4,925.21 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017586772

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ สทภ.๗ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,200.00 บาท

21,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 21,200.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 640114472300 ทส0617/พ.032 29/01/2564 21,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017501066

จ้างเหมาบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำซอนต้า บ้านซอนต้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 21008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

250,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0703553000931 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณวิลาส  การโยธา 249,000.00
จ้างเหมาบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำซอนต้า บ้านซอนต้า ตำบล

รางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703553000931 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณวิลาส  การ

โยธา

640222005747 18/2564 04/02/2564 249,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

64017501931

จ้างเหมาบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา บ้านป่าละอูบน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. 21029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

301,000.00 บาท

301,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0703553000931 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณวิลาส  การโยธา 300,000.00

จ้างเหมาบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา บ้านป่า

ละอูบน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703553000931 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณวิลาส  การ

โยธา

640222002198 19/2564 04/02/2564 300,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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