
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์สถำนีตรวจวัด
ข้อมูลทำงอุทกวิทยำ

43,762.00          43,762.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น เค.พี 43,762.00        หจก.ขอนแก่น เค.พี 43,762.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.04/2566 ลว 5 ม.ค.66

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 57,000.00          57,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

57,000.00        บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

57,000.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.05/2566 ลว 16 ม.ค.66

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 22,300.00          22,300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 22,300.00        ร้ำนวีระวิทยำภัณฑ์ 22,300.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.06/2566 ลว 18 ม.ค.66
4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 22,875.00          22,875.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 22,875.00        ร้ำนกนกพรปกรณ์ 22,875.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.07/2566 ลว 18 ม.ค.66
5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 12,000.00          12,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 12,000.00        ร้ำนวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 12,000.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.08/2566 ลว 18 ม.ค.66
6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 51,380.00          22,875.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 22,875.00        ร้ำนกนกพรปกรณ์ 22,875.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.26/2566 ลว 23 ม.ค.66
7 ซ้ือยำงรถยนต์ 99,840.00          99,840.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 99,840.00        หจก.ขอนแก่นสำกลยำงยนต์ 99,840.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.27/2566 ลว 31 ม.ค.66
8 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
นำเพียง บ้ำนหนองผือ หมู่ท่ี 7
 ต ำบลนำเพียง อ ำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น

         447,600 430,800         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

430,800        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 430,800       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.180 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 450,892        
9 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสุข
เจริญ บ้ำนหนองสุขเจริญ หมู่
ท่ี 13 ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอ
บ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

         447,100 430,800         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

430,800        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 430,800       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.181 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 450,892        

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเดือน มกรำคม 2566
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 4



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

10 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
หนองบัว บ้ำนหนองบัว หมู่ท่ี 
7 ต ำบลหนองบัว อ ำเภอบ้ำน
ฝำง จังหวัดขอนแก่น

         447,100 430,800         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

430,800        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 430,800       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.182 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 450,892        
11 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแวง
 บ้ำนโนนตุ่น หมู่ท่ี 4 ต ำบล
หนองแวง อ ำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น

         447,100 430,800         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

430,800        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 430,800       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.183 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 450,892        
12 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำงำม  
บ้ำนนำงำม หมู่ท่ี 12 ต ำบล
นำงำม อ ำเภอมัญจำคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

         447,100 430,800         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

430,800        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 430,800       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.184 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 450,892        
13 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระ
เกียรติ บ้ำนหว้ำ หมู่ท่ี 2 
ต ำบลบ้ำนหว้ำ อ ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

         447,100 431,100         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

431,100        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 431,100       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.185 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 461,247        



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

14 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซ ำจ ำปำ 
บ้ำนซ ำจ ำปำ หมู่ท่ี 6 ต ำบล
ดงลำน อ ำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

         447,800 431,200         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

431,200        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 431,200       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.186 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 461,247        
15 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอู้ บ้ำนมหำ
ไชยคุ้มใหม่ หมู่ท่ี 9 ต ำบลมหำ
ไชย อ ำเภอสมเด็จ จังหวัด
กำฬสินธ์ุ

         448,100 431,100         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

431,100        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 431,100       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.187 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 461,247        
16 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
บริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนโคกกว้ำง บ้ำน
โคกกว้ำง หมู่ท่ี 10 ต ำบลมหำ
ไชย อ ำเภอสมเด็จ จังหวัด
กำฬสินธ์ุ

         448,100 430,900         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

430,900        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 430,900       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.188 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 451,117        
17 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
หนองสังข์ บ้ำนหนองสังข์ หมู่
ท่ี 1 ต ำบลหนองสังข์ อ ำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

         447,200 430,800         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

430,800        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 430,800       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.189 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 451,117        



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

18 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหญ้ำ
ปล้อง บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 
หมู่ท่ี 9 ต ำบลโพนเพ็ก 
อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

         447,400 430,900         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

430,900        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 430,900       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.190 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 451,117        
19 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสง่ำ
สำมัคคี บ้ำนหนองศำลำ หมู่ท่ี
 8 ต ำบลหนองสังข์ อ ำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

         447,100 430,800         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

430,800        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 430,800       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.191 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 450,892        
20 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบะยำว 
บ้ำนบะยำว หมู่ท่ี 9 ต ำบล
หนองบัว อ ำเภอบ้ำนฝำง 
จังหวัดขอนแก่น

         491,000 472,600         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

472,600        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 472,600       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.192 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 487,032        
21 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
บริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กม่ิงเมือง บ้ำนคอกม้ำ 
หมู่ท่ี 15 ต ำบลโคกพระ 
อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหำสำรคำม

         447,600 431,200         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

431,200        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 431,200       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.193 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 461,472        



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

22 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำด บ้ำน
ลำด หมู่ท่ี 1 ต ำบลศรีสุข 
อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหำสำรคำม

         447,800 431,200         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

431,200        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 431,200       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.194 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 461,472        
23 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
เมืองบัว บ้ำนเมืองบัว หมู่ท่ี 
10 ต ำบลเมืองบัว อ ำเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

         448,600 431,600         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

431,600        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 431,600       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.195 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 462,492        
24 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ

กระจำยน้ ำสะอำดเพ่ืออุปโภค
และบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไผ่ บ้ำนไผ่ 
หมู่ท่ี 9 ต ำบลบึงนคร อ ำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

         448,200 431,400         เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง 
จ ำกัด

431,400        บริษัท วัน ไนน์ เทรดด้ิง จ ำกัด 431,400       รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ทส 0614.1/จซ.196 ลว. 19 
ม.ค.66

ร้ำนเชษฐทรัพย์ 462047
9,047,000          9,071,712.75     e-bidding หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 9,018,000        หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิงเจริญ 9,018,000        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 

และรำคำต่ ำสุด
ทส 0614.1/จซ.211 ลว. 23 
ม.ค.66

หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตร
ก่อสร้ำง

9,040,000        

หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียร่ิง 9,045,000        

26 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 51,380.00          51,380.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนกนกพรปกรณ์ 51,380.00        ร้ำนกนกพรปกรณ์ 51,380.00        รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ ซ.26/2566 ลว 23 ม.ค.66
27 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน 2 เคร่ือง
9,100.00            9,100.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
9,100.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
9,100.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.24/2566 ลว 5 ม.ค.66

28 จ้ำงท ำป้ำยพระรำชปณิธำน พร้อม
ติดต้ัง

6,280.00            6,280.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

6,280.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

6,280.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.25/2566 ลว 5 ม.ค.66

โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำ
หนองบึงกระชำพร้อมระบบ

กระจำยน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
 บ้ำนแห้ว ต ำบลบ้ำนโนน อ ำเภอ

ซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

25



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ่ือหรือจ้ำง

29 จ้ำงท ำตรำยำง 1,160.00            1,160.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,160.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์
แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด

1,160.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.26/2566 ลว 16 ม.ค.66

30 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 4,950.00            4,950.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 4,950.00           หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 4,950.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.27/2566 ลว 16 ม.ค.66
31 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,000.00            2,000.00             เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
2,000.00           บริษัท ขอนแก่นอิควิปเม้นท์

แอนด์เทคโนโลยี จ ำกัด
2,000.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.28/2566 ลว 20 ม.ค.66

32 จ้ำงซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์ภำยใน
ส ำนักงำน

9,345.00            9,345.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 9,345.00           หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 9,345.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.29/2566 ลว 25 ม.ค.66

33 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 7,800.00            7,800.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,800.00           หจก.ขอนแก่นประสิทธ์ิบุญ 7,800.00          รำคำต่ ำสุดและคุณภำพวัสดุ จ.30/2566 ลว 27 ม.ค.66
25,000,000        24,418,333.25   e-bidding หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 24,345,000 หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 24,345,000 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 

และรำคำต่ ำสุด
ทส 0614.1/จซ.237 ลว. 30 
ม.ค.66

หจก.หนิงหน่อง 24,410,000
หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียร่ิง 24,417,000

12,734,600        12,813,519.25   e-bidding หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียร่ิง 12,714,600 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียร่ิง 12,714,600 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และรำคำต่ ำสุด

ทส 0614.1/จซ.238 ลว. 30 
ม.ค.66

หจก.หนิงหน่อง 12,733,500
หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ

ด้ำนเทคนิค

บริษัท บำวเวิร์คคอน
สตรัคช่ัน จ ำกัด

ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ
ด้ำนเทคนิค

33,072,800        23,696,979.75   e-bidding หจก.หนิงหน่อง 23,624,500 หจก.หนิงหน่อง 23,624,500 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และรำคำต่ ำสุด

ทส 0614.1/จซ.239 ลว. 30 
ม.ค.66

หจก.ส.พัฒนวิศวกำรโยธำ 23,694,979
หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียร่ิง 33,071,500

36 โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำล ำ
พลับพลำพร้อมระบบกระจำยน้ ำ 
บ้ำนโนนสวรรค์ ต ำบลทุ่งหลวง 
อ ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

34 โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำบึง
แพงพร้อมระบบกระจำยน้ ำ บ้ำน
แพง หมู่ท่ี 11 ต ำบลแพง อ ำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม

35 โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำ
ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์หนองเบ็ญ
เครือ หมู่ท่ี 5, 9 ต ำบลยำงท่ำแจ้ง 
อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหำสำรคำม


