
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพยากรน้ำ

66027074800

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ ๖๐๓๓ ราชบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,050.00 บาท

3,050.00 บาท

3700100532029 อู่ธัญญะ มอเตอร์ เซอร์วิส โดยนางดารณี ดำรงค์สกุล 3,050.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน

กจ ๖๐๓๓ ราชบุรี จำนวน ๑ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100532029
อู่ธัญญะ มอเตอร์ เซอร์วิส โดยนาง

ดารณี ดำรงค์สกุล
660214144321 สทน.7/31/2566 09/02/2566 3,050.00 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

66027075918

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,498.00 บาท

10,498.00 บาท

0705556000933 บริษัท เคี้ยงเส็งซัพพลายส์ จำกัด 10,498.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705556000933 บริษัท เคี้ยงเส็งซัพพลายส์ จำกัด 660214201823 สทน.7/32/2566 13/02/2566 10,498.00 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

66017588026

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ก่อสร้าง หมายเลขทะเบียน 1ตณ 3969 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,714.47 บาท

16,714.47 บาท

0105559142327 บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด 16,714.47

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ก่อสร้าง หมายเลขทะเบียน 1ตณ 3969

กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

(78.18.01.00 )

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105559142327 บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด 660214175591 สทน.7/33/2566 13/02/2566 16,714.47 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

66017487469

ซื้อหินใหญ่คละขนาด ๒๐-๔๐ ซม. จำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซอนต้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
181,200.00 บาท

181,200.00 บาท

0705565002919 บริษัท สิงห์กาญ  แอสฟัลท์ จำกัด 181,200.00

ซื้อหินใหญ่คละขนาด ๒๐-๔๐ ซม. จำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการ

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซอนต้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705565002919 บริษัท สิงห์กาญ  แอสฟัลท์ จำกัด 660214198731 สทน.7/34/2566 14/02/2566 181,200.00 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

66027074451

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M314NV หมายเลขครุภัณฑ์ สทภ.7 7430-003-0001-11 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,900.00 บาท

9,900.00 บาท

3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 9,900.00
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M314NV หมายเลขครุภัณฑ์ สทภ.7

7430-003-0001-11 จำนวน 1 เครื่อง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 660214206267 สทน.7/35/2566 14/02/2566 9,900.00 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

66027235641

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

3709900004173 นายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร 15,750.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900004173 นายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร 660214256764 สทน.7/36/2566 16/02/2566 15,750.00 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

66027303789

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,300.00 บาท

23,300.00 บาท

3709900004173 นายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร 23,300.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900004173 นายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร 660214302440 สทน.7/37/2566 20/02/2566 23,300.00 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

66027387827

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๓๘๐ ราชบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,050.00 บาท

3,050.00 บาท

3700100532029 อู่ธัญญะ มอเตอร์เซอร์วิส โดยนางดารณี ดำรงค์สกุล 3,050.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ

๙๓๘๐ ราชบุรี จำนวน ๑ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100532029
อู่ธัญญะ มอเตอร์เซอร์วิส โดยนาง

ดารณี ดำรงค์สกุล
660214368302 สทน.7/38/2566 22/02/2566 3,050.00 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

66027388779

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,041.00 บาท

78,041.00 บาท

3709900004173 นายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร 78,041.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900004173 นายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร 660214369396 สทน.7/39/2566 23/02/2566 78,041.00 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

66027389501

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72,225.00 บาท

72,225.00 บาท

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 72,225.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 660214369733 สทน.7/40/2566 23/02/2566 72,225.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

65107075158

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังยาง  ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๓-

๐๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
42,848,800.00 บาท

42,848,000.00 บาท

0705556000437 บริษัท เขาขวางเจริญศรี จำกัด 42,835,000.00
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังยาง

ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๓-๐๑๑
1

0723545000056 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภัตรรุ่งเรือง การโยธา 42,828,125.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723545000056
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภัตรรุ่งเรือง

การโยธา
651222006937 สทน.7/13/2566 08/12/2565 42,828,125.00 ส่งงานตามกำหนด

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

65127048269

จ้างจัดกิจกรรมโครงการ มหกรรม ทส. พบประชาชน  ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยวิธีคัดเลือก

1,000,000.00 บาท

998,000.00 บาท

0105543085922 บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด 1,196,500.00
จัดกิจกรรมโครงการ มหกรรม ทส. พบประชาชน  ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนา

คุณภาพชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
1

0105545022243 บริษัท โอเค แมส จำกัด 998,000.00

0105553059690 บริษัท บีพีเอ็น ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด 1,130,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545022243 บริษัท โอเค แมส จำกัด 651224003310 สทน.7/14/2566 13/12/2565 998,000.00 ส่งงานครบถ้วน

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

65117563980

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล B ๗) จำนวน ๒๒๙,๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโป่งแย้

สนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง สหกรณ์แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ
8,053,930.00 บาท

8,053,930.00 บาท

0705562002471 บริษัท เอสพีเอ็ม ปิโตรเลียม จำกัด 8,051,430.00
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล B ๗) จำนวน ๒๒๙,๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโป่งแย้ จ.เพชรบุรี
1

0753559000061 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีโอทร่า 8,056,220.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705562002471 บริษัท เอสพีเอ็ม ปิโตรเลียม จำกัด 660101002289 สทน.7/15/2566 09/01/2566 8,051,430.00 ส่งงานตามกำหนด

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

65117312143

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล B ๗) จำนวน ๔๔๑,๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซอนต้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีคัดเลือก

15,492,330.00 บาท

15,492,330.00 บาท

0705562002471 บริษัท เอสพีเอ็ม ปิโตรเลียม จำกัด 15,489,830.00
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล B ๗) จำนวน ๔๔๑,๐๐๐ ลิตร สำหรับโครงการปรับปรุง

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซอนต้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
1

0753559000061 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีโอทร่า 15,496,740.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705562002471 บริษัท เอสพีเอ็ม ปิโตรเลียม จำกัด 660101002455 สทน.7/16/2566 09/01/2566 15,489,830.00 ส่งงานตามกำหนด

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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

65117222198

ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๑ งาน สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซอนต้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง

จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10,062,633.00 บาท

10,058,700.00 บาท

0993000447662 กิจการร่วมค้า บริษัท บ้านสวน-เอส.ซี.มัลติเพิ้ล จำกัด 10,015,520.00

งานเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๑ งาน สำหรับ

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซอนต้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง

จังหวัดราชบุรี

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0993000447662
กิจการร่วมค้า บริษัท บ้านสวน-เอส.

ซี.มัลติเพิ้ล จำกัด
660118002670 สทน.7/17/2566 30/01/2566 10,015,520.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

65117225158

ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๑ งาน สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโป่งแย้

สนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง สหกรณ์แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,472,400.00 บาท

5,470,300.00 บาท

0125555003446 บริษัท บ้านสวนลิปะน้อยก่อสร้าง จำกัด 5,444,870.00

งานเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๑ งาน สำหรับ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโป่งแย้ สนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองฯ หมู่ที่

๖ บ้านโป่งแย้ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125555003446
บริษัท บ้านสวนลิปะน้อยก่อสร้าง

จำกัด
660218000267 สทน.7/18/2566 03/02/2566 5,444,870.00 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

65087791646

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโป่งลึก-บางกลอย  ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.

๑๘-๓-๐๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
34,624,000.00 บาท

34,624,000.00 บาท

0105551094919 บริษัท พี พลัส พี ริช จำกัด 34,500,000.00

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโป่งลึก-บางกลอย

ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-

๐๐๒

1

0125549008199 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด 34,624,000.00

0535560000693 บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด 34,600,000.00

0765562000664 บริษัท เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 32,350,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105551094919 บริษัท พี พลัส พี ริช จำกัด 660222002435 สทน.7/19/2566 03/02/2566 34,500,000.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

65127527058

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยขี้พร้าขม บ้านวังจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 18-4-008

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,489,200.00 บาท

3,489,200.00 บาท

0763536000367 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงปรีดา 3,105,388.00
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยขี้พร้าขม บ้านวังจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง

จันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 18-4-008
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0763536000367 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงปรีดา 660222005912 สทน.7/20/2566 08/02/2566 3,105,388.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

65127358620

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาชี บ้านหินแด้น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-549

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17,800,000.00 บาท

17,800,000.00 บาท

0703541000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง 14,200,000.00
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาชี บ้านหินแด้น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่าน

มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-549
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703541000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง 660222006208 สทน.7/21/2566 08/02/2566 14,200,000.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

65117492406

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สระเก็บน้ำบ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ตำบลหาดขาม

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.18-3-001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29,650,500.00 บาท

29,650,500.00 บาท

0105539017101 บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 29,630,000.00

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมา

จากพระราชดำริ - สระเก็บน้ำบ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.18-3-001

1

D888888888002 กิจการค้าร่วม TCCWG 29,600,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 D888888888002 กิจการค้าร่วม TCCWG 660122022767 สทน.7/22/2566 08/02/2566 29,600,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

2 0125548000020
บริษัทจำกัด บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เก

วนเนส จำกัด(สัญญากิจการค้าร่วม)
663822000012 สทน.7/22/2566 08/02/2566 12,858,240.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

3 0135558001576
บริษัทจำกัด บริษัท ไทยซีเมนต์

คอลัมน์ จำกัด(สัญญากิจการค้าร่วม)
663822000013 สทน.7/22/2566 08/02/2566 16,741,760.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

66017068307

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งมะสัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-548 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
585,900.00 บาท

585,900.00 บาท

0715561002043 บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด 561,751.00

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ บ้านทุ่งมะสัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสโครงการ กจ. 14-4-548

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715561002043 บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด 660222009874 สทน.7/23/2566 13/02/2566 561,751.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

66017038734

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-412

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8,813,000.00 บาท

8,813,000.00 บาท

0723534000327 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมชัย 7,000,000.00
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลาไชย

อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-412
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723534000327 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมชัย 660222014778 สทน.7/24/2566 17/02/2566 7,000,000.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

66017053801

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกะพร้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-547 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,226,600.00 บาท

5,226,600.00 บาท

0713525000115 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรกาญจน์โยธา 4,990,000.00

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกะพร้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสโครงการ กจ. 14-4-547

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713525000115 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรกาญจน์โยธา 660222015014 สทน.7/25/2566 17/02/2566 4,990,000.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

66017045840

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. 13-4-411 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,085,100.00 บาท

1,085,100.00 บาท

0723536000332 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ 868,072.36

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รหัส

โครงการ สพ. 13-4-411

1

0803548000196 หจก.นครภานุรุจก่อสร้าง 980,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723536000332 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ 660222017004 สทน.7/26/2566 21/02/2566 868,072.36 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

65127362800

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.18-4-005 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,860,000.00 บาท

1,860,000.00 บาท

0723534000327 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมชัย 1,860,000.00

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัส

โครงการ ปข.18-4-005

1

0775549003388 บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดดิ้ง แอนด์ คอน จำกัด 1,830,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0775549003388
บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดดิ้ง แอนด์ คอน

จำกัด
660222015691 สทน.7/27/2566 22/02/2566 1,830,000.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

65127543247

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.

18-4-007 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,025,500.00 บาท

5,025,300.00 บาท

0705539000441 บริษัท ชินาภัค คอนกรีต  จำกัด 4,800,000.00
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 18-4-007
1

0763536000171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า 4,800,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0763536000171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า 660222019146 สทน.7/28/2566 23/02/2566 4,800,000.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

65127534067

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7,200,000.00 บาท

7,199,900.00 บาท

0105551029211 บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 6,180,000.00

อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ

กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-546

1

0703541000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง 6,119,000.00

0713525000115 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรกาญจน์โยธา 6,479,910.00

0715534000272 บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด 7,100,000.00

0723534000327 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมชัย 5,070,800.00

0723542000403 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคสองพัน 4,600,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723542000403 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคสองพัน 660222020470 สทน.7/29/2566 23/02/2566 4,600,000.00 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 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

65127535005

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ บ้านยางน้ำกลัดใต้, โปร่งวิเชียร หมู่ที่ 1,2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

รหัสโครงการ พบ. 18-4-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9,800,000.00 บาท

9,800,000.00 บาท

0105551029211 บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 8,380,000.00

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ บ้านยางน้ำกลัดใต้, โปร่งวิเชียร หมู่ที่ 1,2

ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 18-4-

009

1

0703541000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง 8,590,000.00

0763536000171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า 9,580,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703541000523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง 660222020553 สทน.7/30/2566 24/02/2566 8,590,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


