
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 

หน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซือ้จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1. งานพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก ขุดสระเก็บน ้า 
บ้านไดปลาดุก หมู่ 2 ต้าบลวังส้าโรง  
อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 

1,733,000 สอบราคา 1. หจก.เอกสิทธิ์ลานสัก  
   ราคา 851,400.- บาท 
2. หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง 
    ราคา 1,040,000.- บาท
3. หจก.เมธีบุญ 
    ราคา 1,185,900.- บาท
4. หจก.จูพัฒนกุล 
    ราคา 1,350,000.- บาท
5. หจก.พิทยพัฒน์ 
    ราคา 1,250,000.- บาท
6. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอป 
    เมนท์ จ้ากัด 
    ราคา 1,646,350.- บาท
7. หกจ.ก้ามะเชียร 6 
    ราคา 1,090,000.- บาท
8. หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ 
    ราคา 1,055,555.- บาท
9. หจก.ดงเจริญก่อสร้าง 
    ราคา – 
10. หจก.คฑาวุธการโยธา 
      ราคา 1,039,000.-บาท 

หจก.เอกสิทธิ์ลานสัก 
ราคา 851,400.- บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซือ้จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

2. งานพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก ขุดลอกคลอง 
บ้านวังเรือน หมู่ 5 ต้าบลวังงิ วใต้  
อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

1,595,000.- สอบราคา 1. หจก.เอกสิทธิ์ลานสัก  
   ราคา 868,000.- บาท 
2. หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง 
    ราคา 1,110,000.- บาท 
3. หจก.เมธีบุญ 
    ราคา 1,055,900.- บาท 
4. หจก.พิทยพัฒน์ 
    ราคา 1,099,000.- บาท 
5. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอป 
    เมนท์ จ้ากัด 
    ราคา 1,515,250.- บาท 
6. หกจ.ก้ามะเชียร 6 
    ราคา 1,090,000.- บาท 
7. หจก.ดงเจริญก่อสร้าง 
    ราคา 1,236,383.- บาท 
8. หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ 
    ราคา 988,900.- บาท 

หจก.เอกสิทธิ์ลานสัก 
ราคา 868,000.- บาท 

 

เสนอราคาต ้าสุด 

3. งานพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก ขุดลอกคลอง 
บ้านวังกะทะ หมู่ 6 ต้าบลวังงิ วใต้  
อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

1,412,000.- สอบราคา 1. หจก.เอกสิทธิ์ลานสัก  
   ราคา 712,000.- บาท 
2. หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง 
    ราคา 990,000.- บาท 
3. หจก.เมธีบุญ 
    ราคา 939,000.- บาท 
4. หจก.พิทยพัฒน์ 
    ราคา 990,000.- บาท 

หจก.เอกสิทธิ์ลานสัก 
ราคา 712,000.- บาท 

 

เสนอราคาต ้าสุด 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซือ้จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

    

5. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอป 
    เมนท์ จ้ากัด 
    ราคา 1,341,400.- บาท 
6. หกจ.ก้ามะเชียร 6 
    ราคา 869,000.- บาท 
7. หจก.ดงเจริญก่อสร้าง 
    ราคา 1,130,000.- บาท 
8. หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ 

ราคา 875,440.- บาท 
9. หจก.คฑาวุธการโยธา 

ราคา 990,000.-บาท 

  

4. โครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ต้าบลบึงบัว อ้าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร 

588,000.- สอบราคา 1. หจก.เอกสิทธิ์ลานสัก  
   ราคา 375,000.- บาท 
2. หจก.จูพัฒนกุล 
    ราคา 396,000.- บาท 
3. หจก.พิทยพัฒน์ 
    ราคา 359,000.- บาท 
4. หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ 

ราคา 369,000.- บาท 
5. หกจ.ก้ามะเชียร 6 
    ราคา 450,000.- บาท 

หจก.พิทยพัฒน์ 
ราคา 359,000.- บาท 

 

เสนอราคาต ้าสุด 

5. โครงการแหล่งน ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ต้าบลเขาเจ็ดลูก อ้าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร 

548,800.- สอบราคา 1. หจก.เอกสิทธิ์ลานสัก  
   ราคา 350,000.- บาท 
2. หจก.จูพัฒนกุล 
    ราคา 408,000.- บาท 

หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ 
ราคา 344,400.- บาท 

 

เสนอราคาต ้าสุด 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซือ้จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

    

3. หจก.ดาวรุ่งการโยธา 
    ราคา 369,600.- บาท 

4. หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ 
ราคา 344,400.- บาท 

5. หกจ.ก้ามะเชียร 6 
ราคา 400,000.- บาท 

 

 

6. งานพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก ขุดลอกคลอง 
บ้านวังกะทะ หมู่ 6 ต้าบลวังงิ วใต้  
อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
 

3,743,000.- ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 
 

1. หจก. ส.ศิระก่อสร้าง 
    ราคา 2,466,600.- บาท 
2. หจก.วาย แอนด์ พี อินเตอร์ 
    ราคา 2,730,000.- บาท 
3. หจก.วงศ์สระหลวงก่อสร้าง 
    ราคา 3,100,000.- บาท 
4. หจก.จูพัฒนกุล 
    ราคา 2,990,000.- บาท 
5. หจก.ประวีณก่อสร้าง 
    ราคา 2,245,000.- บาท 
6. หจก. ดี อาร์ ที เทรดดิ ง 
    ราคา 2,699,000.- บาท 
7. หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ 
    ราคา 1,733,300.- บาท 

หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ 
ราคา 1,733,300.- บาท 

เสนอราคาต ้าสุด 

 


