
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมทร้พยากรนํ้า

2. เลขที่โครงการ 65087543510

3. ชื่อโครงการ ชี้อวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน (t รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 31,886.00 บาท

5. ราคากลาง 31,886.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 0105513004762 บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จำกัด 31,886.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชี้อ ใบสั่งฃ้ีอ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0105513004762 บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย} จำกัด 650814547284 ทส0617/พ129 24/08/2565 31,886.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน กรมทรัพยากรน้า

2. เลขที่โครงการ 65087744033

3. ขี่อโครงการ ซี้อวัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ํามันดีเซล บ๗ี) จำนวน ๙1๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

a. งบประนาณ 316,080.00 บาท

5.ราคากลาง 316,080.00 บาท

6. รายขื่อผ้เสนอราคา นิด้งน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำด้วผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุเซื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ํามันดีเซล บ๗ี) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 0723550000573 ห้างหุนส่วนจำกัด สิริวัฒนา สุพรรณ 316,080.00

7. ผู้ทึ่Iด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว . V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังซื้อ
จำนวนเงิน สภานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0723550000573 ห้างห้นล่วนจำกัด สิริวัฒนา สุพรรณ 650814619534 ทส0617/พ130 29/08/2565 316,080.00 ล่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ตตรงคามเง่ีอนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญโนสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรนํ้า 

65087586008

จ้างทำป้ายสต๊ิกเกอร์ติดหิวเจอร,บอร์ด INDOOR และป้ายไวนิลพร้อมโครงไป้ จำนวน ต๐ รายการ สำหรับโครงการอนุรัทป้พืนฟูแหล1งนํ้าบึงป้านโพธิ ้ตำบลป้านโพธึ๋
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหสโครงการ ลพ. ๑รท-ร:-๔๐๔ โดยวิธีเอพาะเจาะจง 
10,580.00 บาท,

10,580.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(2a. 10.21.00) 3709900100211 ร้านไอไซน์โขษณา โดย นายภูริต นิวาคะบุตร 10,580.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไค้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ไนระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 
ใบลั่งขี้อ

วันที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ร้านไอไซน์โฆษณา โดย นายภริต นิ
1 3709900100211

วาศะบุตร
6508146a03a8 ทส0617/พ131 30/08/2565 10,580.00 ส่งงานครบถ้วน เนินผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขทึ่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรนา

65087582518

ชึ้อวัสดุก่อลร้าง จำนวน ๑๘ รายการ วัสดุการเกนดร จำนวน ๕ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ และวัสดุยานพาหนะและขนล่ง จำนวน ๑ รายการ
สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟ้นฟูแหล่งน้ําบีงบ้านโพธี้ ตำบลบ้านโพธ้ิ อำเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-ร:-๔0๔ โดยวิธีเซพาะเจาะจง 
9,305.00 บาท

9,305.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำต้วผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วัสดุกอสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ วัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ วัสดุไฟฟ้าและ
1 วิทย ุจำนวน ๑ รายการ และวัสดุยานพาหนะและขนล่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับ 

โครงการอนุรักษ์พืนฟูแหล่งนํ้าบีงบ้านโพธี้
0705556000933 บริษัท เคี้ยงเส็งซัพพลายส ์จำกัด 9,305.00

7. ผู้ที่ได้,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซึ้อ

วันที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งข้ีอ

จำนวนเงิน สลานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0705556000933 บริษัท เคี้ยงเส็งชัพพลายส์ จำกัด 650814642122 ทล0617/พ132 30/08/2565 9,305.00 ล่งงานครบด้วน เน็นผู้ม็คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไUที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน กรมทรัพยากรน้า

2. เลขที่โครงการ 65087692254

3. ชื่อโครงการ ซี้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้า จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 433,800.00 บาท

5. ราคากลาง 433,800.00 บาท

6. รายช่ือด้เสนอราคา มีคังนึ้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เลนธราคา ราคาที่เสนอ

1
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องสูบนํ้า จำนวน ๑๘

0105543008324 บริษัท สิทธิยนต์ กรุป จำกัด 433,800.00รายการ

7. ผู้ทน้รับการคัดเลีอก ได้แก่

เลขประจำตัว . V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ล่าตับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

ในระบบ e-GP ใบลั๋งขี้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0105543008324 บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จำกัด 650814648497 ทส0617/พ133 31/08/2565 433,800.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ตึตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข่เอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมทรัพยากรนา

2. เลขที่โครงการ 65087685675

3. ขื่อโครงการ ชี้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเนึพาะเจาะจง

a. งบประมาณ 11,650.00 บาท

5.ราคากลาง 11,650.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจืาตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุสำนักงาน จำนวน ด รายการ และวัสดุคอมพิวเคอร ์จำนวน £ รายการ 370990000^173 นายประเดิม สัมฤทธเดชขจร 11,650.00

7. ผู้ที่Iดัรับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคมสัณลท เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

ในระบบ e-GP ใบลั่งชี้อ ใบสั่งขึ้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3709900004173 นายประเดิม สัมฤทธิ้เดขขจร 650814645129 ทส0617/พ134 31/08/2565 11,650.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ดิตรงตามเง่ือนใขที่ทำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรนทรัพยากรนํ้า

2. เลขที่โครงการ 65087689191

3. ชื่อโครงการ ชึ้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ราขการ หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๓๔ ราขบุร ีจำนวน ๑ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 14,000.00 บาท

5. ราคากลาง 14,000.00 บาท

6. รายชื่อผุ้เสนอราคา มีด้งนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ราขการ หมายเลขทะเบียน

0705544000372 บริษัท ราขบรีคนย์รวมยาง จำกัด 14,000.00นข ๒๘๓๔ ราชบุรี จำนวน ด รายการ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลึอก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำตับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชึ้อ ใบสั่งช้ีอ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0705544000372 บริษัท ราชบุรีศูนย์รวมยาง จำกัด 650814646317 ทส0617/พ135 31/08/2565 14,000.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมทรัพยากรนี้า

2. เลขที่โครงการ 65087733724

3. ชื่อโครงการ ขึ้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ แล:รวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,520.00 บาท

5. ราคากลาง 16,520.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุสำนักงาน จำนวน ด รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน ๕ รายการ 3709900004173 นายประเดิม ลัมฤทรเดชขจร 16,520.00

7. ผูv้tlดัรับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว . V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งขิ้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 3709900004173 นายประเดิม ส้มฤทธี้เดขขจร 650814647816 ทส0617/พ136 31/08/2565 16,520.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนค



ข้อมูลสาระสำคญในสัญญา

1. หนวยงาน กรมทรัพยากรนำ

2. เลขที่โครงการ 65087744243

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภ้ณฑ'ยานพาหนะและขนส่ง รถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน กอ ๙๓๗๑ ราชบุร ีจำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,547.95 บาท

5. ราคากลาง 5,547.95 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ีอผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ หมายเลข

0705543000115 บริษัท สยามนิลสันราชบุรีมอเตอร* จำภัค 5,547.95ทะเบียน กอ ๙๓๗๑ ราชบุรี จำนวน ๑ คัน

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสืยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งช้ีอ

รันที่ทำสัญญา / 
ใบส่ังชื่อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

บริษท สยามนิสสนราขบรีมอเตอร์
1 0705543000115

จำกัด
650814651322 ทส0617/พ137 31/08/2565 5,547.95 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไชที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน กรมทรัพยากรนำ

2. เลขที่โครงการ 65087759652

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณท์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กอ ๗๖๔1ร: ราชบุรี จำนวน ร) คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

а. งบประมาณ 41,258.00 บาท

5. ราคากลาง 41,258.00 บาท

б. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชี่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณต์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ หมายเลข

3700100532029 อู่ธัญญะ มอเตอร์เขธรวล โดยนางดารณ ีคำรงค์สกล 41,258.00ทะเบียน กฉ ๗๖๔(ร: ราชบุร ีจำนวน ด คัน

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว . «/ เลขคมสัณถท เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งช่ือ ใบส่ังชื่อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3700100532029
อู่ธัญญะ มอเตอร์เซอร์วิส โดยนาง

ดารณ ีคำรงค์สกุล
650814675008 ทส0617/พ138 31/08/2565 41,258.00 ส่งงานครบถวน เน้นผู้มีคุณสมบ้ติครงตามเง่ือนไขที่กำด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน กรมทรัพยากรนำ

2. เลขที่โครงการ 65087758801

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ี) สำหรับรถยนต์ราขการ หมายเลขทะเบียน กธ ๗๖๔(1 ราชบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

a. งบประมาณ 3,150.00 บาท

5. ราคากลาง 3,150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขี่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กป็

3700100532029 ลู่ธัญญะ มอเตอร์เซอร์วิส โดยนางดารณ ีดำรงค์สกุล 3,150.00๗๖๔๔ ราชบุร ีจำนวน ด รายการ

7. ผู้ทึ๋โด,่รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

อ่ธัญญะ มอเตอร์เซอร์วิส โดยนาง
1 3700100532029

ดารณี ดำรงค์สกุล
650814678405 ทส0617/พ139 31/08/2565 3,150.00 ส่งงานครบถ,,วน เป็นผู้มีคุณสมนํตตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยทน กรมทรัพยากรนํ้า

2. เลขที่โครงการ 65087778680

3. ขื่อโครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบสำนักงานทรัพยากรนี้าภาค ๗ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

a. งบประมาณ 42,320.00 บาท

5. ราคากลาง 42,320.00 บาท

6. รายข่ือผ้เสนอราคา มีคังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ีอผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ 3700800092340 นายอนุรัตน ์เรืองทับ 42,320.00

7. ผู้ท!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว . V เลขคมสัณณา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งช้ือ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3700800092340 นายอนุรัตน ์เรืองทับ 650914050982 ทส0617/พ140 02/09/2565 42,320.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน์ตืตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน กรมทรัพยากรนำ

2. เลขทึ่โควิงการ 65087820442

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนล่ง รดยนต์ราจการ หมายเลขทะเบียน ๕๐-๕๔๒๓ กรุงเทพมหานคร จำนวน ร) คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะธุง

4. งบประมาณ 123,071.94 บาท

5. ราคากลาง 123,071.94 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนล่ง รถยนต์ราชการ หมายเลข

0105530012891 บริษัท ขัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด 123,071.94ทะเบียน ๕๐-๕๔๒๓ กรุงเทพมหานคร จำนวน ด คัน

7. ผู้ท1ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว . V เลขคมสัณถท เลขที่สัญญา / วัน ที่ ทำ ลัณ ท) า /
ลาคบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังฃึ้อ ใบสั่งขี้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0105530012891 บริษัท ขัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด 650914051687 ทส0617/พ141 02/09/2565 123,071.94 ล่งงานครบถวน เบีนผู้มีคุณสมบ้ตืตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน กรนทรัพยากรน้ํา

2. เลขที่โครงการ 65097015129

3. ชื่อโครงการ ซึ้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

a. งบประฆาณ 11,550.00 บาท

5. ราคากลาง 11,550.00 บาท

6. รายชี่อผ้เสนอราคา มีด้งนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ 3709900004173 นายประเดิน สันฤทธึ๋เดขขจร 11,550.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคมสัณลท เลขที่สัญญา / วันที่ทำลัณณา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชึ่อผู้ขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งช่ือ ใบสั่งช้ึอ
จำนวนเงิน สลานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3709900004173 นายประเดิน สันฤทธ้ีเดชขจร 650914052345 ทส 0617/พ142 02/09/2565 11,550.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณลมนัติครงตานเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข่เอมูลสาระสำคญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมทรัพยากรนํ้า

2. เลขที่โครงการ 65087820426

3. ชี่อโครงการ ซี้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเปิพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 112,384.00 บาท

5. ราคากลาง 112,384.00 บาท

6. รายข่ีอผูเสนอราคา มีด้งนี้

รายการพิจารณา เลขประจำต้วผู้เสียภาษีอากร รายขี่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จัดซี"อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ

และวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุจำนวน 1 รายการ
0705556000933 บริษัท เคี้ยงเส็งช้พพลายส์ จำกัด 112,384.00

7. ผู้ที่ไค้รับการคัดเลือก ไค้แก่

เลขประจำตัว » V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำด้บ

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัคเลือก

1 0705556000933 บริษัท เคี้ยงเส็งชัพพลายส ่จำกัด 650914052622 ทล0617/พ143 02/09/2565 112,384.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน กรมทรัพยากรนา

2. เลขที่โครงการ 65097029363

3. ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดพิวเจอวิบอร์ด ขนาด ๘๐ X ๑๒๐ จม. จำนวน ๓1 นผ่น โดยวิธีเซพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,900.00 บาท

5. วิาคากลาง 4,900.00 บาท

6. วิายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำต้วผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดพืวเจอร์บอร์ด ขนาด ๘๐ X ๑๒๐ ชม. จืานวน ๗ แผ่น 3709900100211 ร้านไอไซน์โฆษณา โดย นายภูริต นีวาคะบุตร 4,900.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งช้ือ

วันที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ร้านไอไซน์โฆษณา โดย นายภริต นิ
1 3709900100211

วาคะบุตร
650914052481 ทสป็617/พ144 06/09/2565 4,900.00 ส่งงานครบด้วน เป้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงี่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ 

a. งบประนาณ 

5. ราคากลาง

กรนทรัพยากรนา

65097023229

ชื้อวัลคุเขื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ํามันดีเซล B ๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการอนุรักษ์พินฟูแหล่งน้ําบีงบ้านโพธ ตำบลบ้านโพธี ้อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ ลพ. ๑๓-๔-๔๐๔ โดยวิธีเอพาะเจาะจง 
316,080.00 บาท

316,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (นํ้ามันดีเซล B ๗) จำนวน ๘1๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการ
1 อนุรักษ์พินฟูแหล่งนี้าบีงบ้านโพธิ ๋ตำบลบ้านโพธ อำเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัด 0725528000053 บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิซย ์จำกัด 316,080.00

สุพรรณบุรี รหัสโครงการ ลพ. ๑๓-๔-๔๐๔

7. ผู้ที่1ด้รับการคัดเลือก ได้แล่

ลำดับ
เลขประจำคัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขดุนสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา I 
ใบสั่งชื้อ

ว้นที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิชย์
1 0725528000053

จำกัด
650915000405 69/2565 01/09/2565 316,080.00 ล่งงานครบถ้วน เป็นผู้นืคุณสมบัติตรงตานเง่ือนไขที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรนํ้า

65097184429

ขี้อวัสดุเขี้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ํามันดีเซล B ๗) จำนวน ๙1๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการอนุรักษ์พืนฟูแหล่งน้ําบีงบ้านโพธี้ ตำบลบ้านโพธี ๋อำเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ ลพ. ๑๓-๔-๔๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
316,080.00 บาท

316,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำต้วผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วัสดุเซึ้อเพลิงและหล่อล่ืน (นํ้ามันดีเซล B ๗) จำนวน ๙1๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการ
1 อนุรักษ์พินฟูแหล่งนํ้าบีงบ้านโพธิ ๋ตำบลบ้านโพธ อำเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัด 

สุพรรณบุร ีวิห้ลโครงการ ลพ. ๑๓-๔-๔๐๔
0725528000053 บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิชย ์จำกัด 316,080.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชี่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งข้ีอ

วันที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งช่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิซย์ *
1 0725528000053

จำกัด
650915002665 70/2565 07/09/2565 316,080.00 ส่งงานครบถวน เไ)นผู้มิคุณสมบัติตรงตามเง่ีอนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมทรัพยากรนํ้า

2. เลขที่โครงการ 65097018391

3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพี่อปฏิบ้ตืงานพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ส่วนบริหารจัดการน้ํา สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

a. งบประมาณ 44,333.28 บาท

5. ราคากลาง 44,333.28 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เลียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพี่อปฎิบตงานพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
3700701044738

4 1
1 ส่วนบริหารจัดการนํ้า สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗ นายเกียรดิคักด รุ่งบุข 44,333.28

7. ผู้ท!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล่าดับ

ผู้เลียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งขี้อ ใบสั่งข้ีอ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3700701044738 นายเกียรติคักดึ ๋รุ่งบุข 650915004682 71/2565 14/09/2565 44,333.28 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เษีนผู้มีคุณสมบ้ตืตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ 

a. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรนํ้า

65097495446

ชี้อวัสดุ;ขึ้อเพลิงและหล่อลิ่น ('นามันดีเซล B ๗) จำนวน ๙1๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการอนุรักษ์พืนฟูแหล่งน้ําบีงบ้านโพชิ ตำบลบ้านโพธ อำเภอเม็องสุพรรณบุร ีจ้งหวัคสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ ลพ. ๑๓-๔-๔๐ร:โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
316,080.00 บาท

316,080.00 บาท

6. รายข่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วัสดุเขี้อเพลิงและหล่อลิ่น (นํ้ามันดีเซล 8 ๗) จำนวน ๙1๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการ
1 อนุรักษ์พืนฟูแหล่งนํ้าบีงบ้านโพธิ ้ตำบลบ้านโพธี ๋อำเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัด 0725528000053 บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิชย์ จำกัด 316,080.00

สุพรรณบุร ีรหัสโครงการ ลพ. ๑๓-๔-๔๐๔

!. ผู้ทึ๋โด่'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ไนระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบส่ังชื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบส่ังชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิชย์ น
0725528000053

จำกัด
650915007208 72/2565 19/09/2565 316,080.00 ล่งงานครบถวน เป็นผู้มีคุณสมษัตตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน กรมทรพยากรน์า

2. เลขที่โครงการ 65097512368

3. ชื่อโครงการ 

a. งบประมาณ

5.ราคากลาง

จ้างข้คกิจกรรมเพี่อการประขาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาขน โครงการก่อสร้างระบบส่งนํ้าสนับสนุนการส์นฟูนํ้าตกพุม่วงและป่าชุมขน บ้านเนินสมบ้คิ หม่ที ่๑๔
ตำบลจรเข้สามพ้น อำ๓อลู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวึธีเป็พาะเจาะจง 
475,000.00 บาท

475,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีด้งนี้

รายการพิจารณา เลขประจำต้วผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จัดกิจกรรมเพี่อการประขาสัมพันธ ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาขนโครงการ

0725556001247 บริษัท เอนก สตดิโอ จำกัด 475.000.00ก่อสร้างระบบส่งนํ้าสนับสนุนการพินฟูนํ้าตกพุม่วงและป่าชุมขน จังหวัดสุพรรณบุรี

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซี้อ ใบสั่งขี้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัคเลือก

1 0725556001247 บริษัท เอนก สดูดิโอ จำกัด 650915008462 73/2565 22/09/2565 475,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยทน

2. เลขทั๋โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรนํ้า

65097657191

ชี้อวัสดุเขี้อเพลิงและหล่อลื่น (นํ้ามันคีเขล B ๗) จำนวน ๙,๐0๐ ลิตร สำหรับโครงการอนุรักษ์พืนฟูแหล่งน้ําบีงบ้านโพธี ๋ตำบลบ้านโพธิ ้อำเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๔-๔๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
316,080.00 บาท

316,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1

วัสดุเขี้อเพลิงและหล่อลื่น (นํ้ามันตึเขล B ๗) จำนวน ๙1๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการ
อนุรักษ์ฟินฟูแหล่งนํ้าบีงบ้านโพรึ ๋ตำบลบ้านโพธี ้อำเภอเมืองสุพรรณบุร ีจังหวัด 0725528000053 บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิขย ์จำกัด 316,080.00
สุพรรณบุร ีรหัสโครงการ สพ. ๑๓-๔-๔๐๔

7. ผู้ที่ไค้รับการคัดเลือก ไค้แก่

สำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา I 
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิชย์
1 0725528000053

จำกัด
650915009676 74/2565 2em/2565 316,080.00 ส่งงาบครบถ้วน เน้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ืธนไขที่กำหนด


