
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จา้งเหมาบริการฉดีน้้ายาก้าจดัปลวก
จ้านวน 2 รายการ

24,000.00            24,000.00           ตกลงราคา บริษทั เอน็เตอร์ เซอร์วิส 2551 จ้ากดั/
24,000.00 บาท

บริษทั เอน็เตอร์ เซอร์วิส 2551 จ้ากดั/
 24,000 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/027 
ลว 1 ธ.ค.59

2 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษาเคร่ืองโทรสาร หมายเลข
รหสั สภท.7  5805-001-0002-16 
จ้านวน 3 รายการ

4,350.00             4,350.00             ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
4,350.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
4,350.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/028 
ลว 16 ธ.ค.59

3 จา้งซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างภายใน
ส้านกังานทรัพยากรน้้าภาค 7  
จ้านวน 5 รายการ

5,300.00             5,300.00             ตกลงราคา นายชยัวัฒน ์หาญสุด/
5,300.00 บาท

นายชยัวัฒน ์หาญสุด/
5,300.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/029 
ลว 16 ธ.ค.59

4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 
วัสดุส้านกังาน จ้านวน 22 รายการ
และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ้านวน
 3 รายการ

82,077.00            82,077.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ /
82,077.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์ /
82,077.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/030 
ลว 16 ธ.ค.59

5 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 
จ้านวน 15 รายการ

19,581.00            19,581.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ /
19,581.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์ /
19,581.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/031 
ลว 16 ธ.ค.59

6 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 กฉ 4663 รบ จ้านวน 5 รายการ

3,212.14             3,212.14             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ /
3,212.14 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์ /
3,212.14 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/032 
ลว 19 ธ.ค.59

7 จา้งซ่อมแซมบ้ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบยีน บล 4983 รบ 
จ้านวน 4 รายการ

5,000.00             5,000.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
5,000.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
5,000.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/033 
ลว 21 ธ.ค.59

8 จา้งซ่อมแซมบ้ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบยีน กจ 6033 รบ 
จ้านวน 6 รายการ

3,615.00             3,615.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,615.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,615.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/034 
ลว 21 ธ.ค.59

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

9 จา้งเหมาซ่อมแซมอาคารปฏบิติัการส่วน
วิชาการ และอาคารเกบ็พสัดุส่วนบริหาร
จดัการน้้า จ้านวน 2 รายการ

51,000.00            51,000.00           ตกลงราคา จ.ส.อ. วิโรจน ์ ใจมุ่ง/
51,000.00 บาท

จ.ส.อ. วิโรจน ์ ใจมุ่ง/
51,000.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/035 
ลว 21 ธ.ค.59

10 ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 32 รายการ 
และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
จ้านวน 2 รายการ

37,523.90            37,523.90           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
37,523.90 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
37,523.90 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/036 
ลว 21 ธ.ค.59

11 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้า ชว่ง 2 บา้นทุ่งเชอืก หมู่
ที่ 10 ต้าบลร่อนทอง อ้าเภอบางสะพาน 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.
20-4-402

6,979,152.38        7,023,500.00       e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พรไพบลูย ์(2540)/
6,979,152.38 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื่อน/7,000,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พรไพบลูย ์(2540)/
6,979,152.38 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

41/2560
ลว1 ธ.ค.59

12 อนรัุกษฟ์ื้นฟหูว้ยอโีต้ หมู่ที่ 6 ต้าบลปากแพรก 
 อ้าเภอบางสะพานนอ้ย  
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์  รหสัโครงการ 
ปข.20-4-398

4,048,953.00        4,261,900.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
4,048,953.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื่อน/4,240,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั นชุนารถ/
4,261,900.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
4,048,953.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

42/2560
ลว1 ธ.ค.59

13 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้า บา้นคลองลอย 
หมู่ที่ 8 ต้าบลร่อนทอง อ้าเภอบางสะพาน 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข. 20-4-407

2,180,758.00        2,295,600.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
2,180,758.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั พรไพบลูย ์(2540)/
2,275,599.56 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธาและเพื่อน/
2,285,500.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
2,180,758.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

43/2560
ลว 1 ธ.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

14 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้าล้าหว้ยคลองหอย 
ชว่ง 2 บา้นนาล้อม หมู่ที่ 3 ต้าบลเขาล้าน 
อ้าเภอทบัสะแก จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสั
โครงการ ปข. 20-4-403

2,043,000.00        3,786,400.00       e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธาและเพื่อน /
2,043,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธา
และเพื่อน / 2,043,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

44/2560
ลว 1 ธ.ค.59

15 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้าหว้ยตะลุมพกุ หมู่ที่ 2 
ต้าบลปากแพรก อ้าเภอบางสะพานนอ้ย 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข.20-4-401

3,450,000.00        3,471,100.00       e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธาและเพื่อน /
3,471,100.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน /
3,471,100.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

45/2560
ลว 1 ธ.ค.59

16 อนรัุกษฟ์ื้นฟบูงึหนองออ้ใหญ ่ หมู่ที่ 7  ต้าบล
วังน้้าซับ  อ้าเภอศรีประจนัต์  จงัหวัด
สุพรรณบรีุ  รหสัโครงการ สพ.13-4-373

2,655,000.00        5,314,000.00       e-bidding 1.บริษทั ธนพนูทวี จ้ากดั/
2,655,000.00 บาท
2.บริษทั ประสงค์พร จ้ากดั/
3,148,078.00 บาท
3.บริษทั ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง จ้ากดั/
3,589,000.00 บาท
4.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
4,782,000.00 บาท
5.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
4,900,000.00 บาท

บริษทั ธนพนูทวี จ้ากดั/
2,655,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

46/2560
ลว 13 ธ.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

17 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้าทุ่งอา้ยค่อน 
บา้นรางมกู หมู่ที่ 10  ต้าบลล้าเหย 
อ้าเภอดอนตูม จงัหวัดนครปฐม 
รหสัโครงการ นฐ.13-4-189

3,910,000.00        7,824,200.00       e-bidding 1.บริษทั ธนพนูทวี จ้ากดั/
3,910,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
4,538,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั หมั่นต้ังธรรม/
5,500,000.00 บาท
4.บริษทั ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง จ้ากดั/
5,890,000.00 บาท
5.บริษทั ส.พลังคอนสรัคชั่น จ้ากดั/
6,259,000.00 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วิริยะฉนัท์/
6,259,360.00 บาท
7.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
6,320,000.00 บาท
8.บริษทั แสงชยัโชค จ้ากดั/
7,185,146.00  บาท

บริษทั ธนพนูทวี จ้ากดั/
3,910,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

47/2560
ลว 13 ธ.ค.59

18 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้าคลองในเขตต้าบลแพรก
หนามแดง หมู่ที่ 4  ต้าบลแพรกหนามแดง 
อ้าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม รหสั
โครงการ สส.14-4-084

1,421,145.40        1,422,400.00       สอบราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วิริยะฉนัท์/
1,421,145.40 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,422,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
1,422,400.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วิริยะฉนัท์/
1,421,145.40 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

48/2560
ลว 13 ธ.ค. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

19 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู้าหว้ยทุ่งกรวด  หมู่ที่ 4 
ต้าบลสามกระทาย  อ้าเภอกยุบรีุ  
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์  รหสัโครงการ 
ปข.20-4-412

6,125,000.00        6,159,800.00       e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ส.จ.ต๋ี /
6,125,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ส.จ.ต๋ี /
6,125,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

49/2560
ลว 14 ธ.ค. 59

20 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู้าหว้ยศาลาลัย หมู่ที่ 4,5,6 ต้าบล
ไร่เกา่, ศาลาลัย อ้าเภอสามร้อยยอด จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข.20-4-408

7,180,000.00        7,212,100.00       e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ส.จ.ต๋ี /
7,180,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ส.จ.ต๋ี /
7,180,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

50/2560
ลว 14 ธ.ค. 59

21 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้า พร้อมระบบกระจายน้้า
สนบัสนนุโครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ย
เขยง่  หมู่ที่ 5 ต้าบลหว้ยเขยง่  อ้าเภอทองผา
ภมู ิจงัหวัดกาญจนบรีุ      รหสัโครงการ กจ . 
14-4-506

8,749,000.00        9,946,100.00       e-bidding 1.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
8,749,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
9,346,151.43 บาท
3.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
9,690,000.00 บาท

บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
8,749,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

51/2560
ลว 19 ธ.ค. 59

22 อนรัุกษฟ์ื้นฟสูระน้้าบา้นทุ่งนาโกลน หมู่ที่ 7 
ต้าบลศรีมงคล  อ้าเภอไทรโยค จงัหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-4-502

2,214,900.00        2,606,200.00       e-bidding 1.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
2,214,900.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จติติชยัการโยธา/
2,472,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
2,556,152.12 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ทวีผลพฒันากอ่สร้าง/
2,560,000.00 บาท

บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
2,214,900.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

52/2560
ลว 19 ธ.ค. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

23 อนรัุกษฟ์ื้นฟบูงึลาดตาล  หมู่ที่ 4 ต้าบลวังยาง 
 อ้าเภอศรีประจนัต์  จงัหวัดสุพรรณบรีุ รหสั
โครงการ สพ.13-4-374

1,534,000.00        2,603,000.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กจิสมชยั/
1,534,000.00 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั วรรธนานนท์/
1,570,000.00 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์
กอ่สร้าง /2,315,848.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กจิสมชยั/
1,534,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

53/2560
ลว 20 ธ.ค. 59

24 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู้าหว้ยขี้พร้าขม บา้นวังจนัทร์ หมู่
ที่ 3 ต้าบลวังจนัทร์ อ้าเภอแกง่กระจาน จงัหวัด
เพชรบรีุ รหสัโครงการ พบ. 19-4-135

4,533,500.00        4,534,600.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เถา้แกน่อ้ย/
4,533,500.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชควิทยา/
4,534,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เถา้แกน่อ้ย/
4,533,500.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

31/2560
ลว 18 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

25 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู้าหว้ยลูกนก บา้นหนิแด้น 
หมู่ที่ 3 ต้าบลหนองไผ่  อ้าเภอด่านมะขามเต้ีย 
 จงัหวัดกาญจนบรีุ  รหสัโครงการ 
กจ.14-4-501

5,439,000.00        8,434,600.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั  เจ วี ซี กอ่สร้าง/
5,439,000.00 บาท 
2.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
5,880,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
6,037,404.40 บาท
4.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
6,300,000.00 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั หมั่นต้ังธรรม/
6,740,000.00 [km
6.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มนสัวี ศิริสถาปตัย์/
7,678,344.00 บาท
7.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ทวีผลพฒันากอ่สร้าง/
7,800,000.00 บาท
8.บริษทั ถาวรสุพรรณบรีุ จ้ากดั/
8,385,755.00 บาท
9.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
8,394,900.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั  เจ วี ซี กอ่สร้าง/
5,439,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

22/2560
ลว 15 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

26 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู้าหว้ยยะร่า บา้นทา่ดินแดง หมู่ที่
 1 ต้าบลปรังเผล อ้าเภอสังขละบรีุ จงัหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ 
กจ. 14-4-503

5,450,000.00        7,360,200.00       e-bidding 1.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
5,450,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
5,549,704.45 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จติติชยัการโยธา/
5,792,000.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
6,770,251.75 บาท
5.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
6,999,900.00 บาท

บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
5,450,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

26/2560
ลว 16 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

27 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้าบา้นบอ่ ชว่ง 2 หมู่ที่ 1 
ต้าบลสวนผ้ึง  อ้าเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบรีุ 
รหสัโครงการ รบ.14-4-345

4,680,000.00        9,047,800.00       e-bidding 1.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
4,680,000.00 บาท
2.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
4,884,900.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
5,606,166.97 บาท 
4.บริษทั ธนพนูทวี จ้ากดั/
5,880,000.00 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
6,182,900.00 บาท
6.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
6,277,000.00 บาท
7.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มนสัวี ศิริสถาปตัย์/
6,282,246.00 บาท
8.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จติติชยัการโยธา/
6,737,000.00 บาท
9.บริษทั จตุรมาศ จ้ากดั/
8,631,000.00 บาท

บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
4,680,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

24/2560
ลว 15 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

28 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูมน่้้าภาช ีชว่ง 2 หมู่ที่ 1 ต้าบล
ตะนาวศรี  อ้าเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบรีุ รหสั
โครงการ รบ.14-4-344

4,630,000.00        8,759,000.00       e-bidding 1. บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั /
4,630,000.00 บาท
2.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
4,728,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
5,523,081.71 บาท
4.บริษทั ธนพนูทวี จ้ากดั/
5,690,000.00
5.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
5,878,000.00 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
6,043,000.00 บาท
7.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั มนสัวี ศิริสถาปตัย์/
6,065,924.00 บาท
8.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
6,077,000.00 บาท
9.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จติติชยัการโยธา/
6,569,000.00 บาท
10.บริษทั จตุรมาศ จ้ากดั
8,443,000.00 บาท

บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั /
4,630,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

23/2560
ลว 15 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

29 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้าบา้นหลุมหนิ 
บา้นหลุมหนิ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองโรง อ้าเภอ
พนมทวน จงัหวัดกาญจนบรีุ 
รหสัโครงการ กจ.14-4-508

3,440,400.00        7,216,400.00       e-bidding 1.บริษทั ธนวัฒนสุ์วรรณ จ้ากดั/
3,440,400.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จติติชยัการโยธา/
3,968,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
4,400,000.00 บาท
4.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
4,547,000.00 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ทวีผลพฒันากอ่สร้าง/
4,700,000.00 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
5,448,513.15 บาท
7.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กจิสมชยั/
5,799,000.00 บาท
8.บริษทั ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง จ้ากดั/
5,890,000.00 บาท
9.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
6,270,000.00 บาท
10.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั นชุนารถ/
6,947,140.10 บาท

บริษทั ธนวัฒนสุ์วรรณ จ้ากดั/
3,440,400.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

32/2560
ลว 18 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

30 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้า ล้าหว้ยทา่เคย 
บา้นวังน้้าเขยีว หมู่ที่ 2 ต้าบลทา่เคย 
อ้าเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบรีุ 
รหสัโครงการ รบ. 14-4-349

4,890,000.00        9,979,700.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
4,890,000.00 บาท
2.บริษทั ธนพนูทวี จ้ากดั/
5,189,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
5,964,376.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
6,023,000.00 บาท
5.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
6,276,900.00 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั จติติชยัการโยธา/
6,983,000.00 บาท
7.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
7,467,500.00 บาท
8.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
8,780,000.00 บาท
9.บริษทั จตุรมาศ จ้ากดั/
9,680,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส 
การโยธา/4,890,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

33/2560
ลว 18 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

31 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้้า (หลังวัดบา้นบอ่) 
หมู่ที่ 1 ต้าบล   สวนผ้ึง อ้าเภอสวนผ้ึง จงัหวัด
ราชบรีุ รหสัโครงการ
รบ. 14-4-348

2,250,000.00        4,451,300.00       e-bidding 1.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
2,250,000.00 บาท
2.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ้ากดั/
2,669,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
2,893,000.00 บาท
4.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ้ากดั/
3,070,000.00 บาท
5.บริษทั ธนพนูทวี จ้ากดั/
3,115,000.00 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
3,200,000.00 บาท

บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ้ากดั/
2,250,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

30/2560
ลว 18 พ.ย. 59

32 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู้าหว้ยชมุนมุกระดาน 
หมู่ที่ 4 ต้าบลไร่ใหม ่อ้าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข. 20-4-413

9,799,000.00        9,831,500.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ส.จ.ต๋ี /
9,799,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ส.จ.ต๋ี /
9,799,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

39/2560
ลว 25 พ.ย. 59


