
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กฉ 4663 รบ จํานวน 19 รายการ

6,966.24         6,966.24          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
6,966.24 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
6,966.24 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.001

ลงวนัที  22 ตุลาคม 2561

2 ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (น้ํามันดีเซล) 
จํานวน 3,000 ลิตร

90,210.00       90,210.00        เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ปุ๋ย ป้อง ปราง/
90,210.00 บาท

หจก.ปุ๋ย ป้อง ปราง/
90,210.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.002

ลงวนัที  24 ตุลาคม 2561

3 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างแนวร้ัว  
จํานวน  1 รายการ

1,000.00         1,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายไพบุญ ครองดี/
1,000.00 บาท

นายไพบุญ ครองดี/
1,000.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.003

ลงวนัที  29 ตุลาคม 2561

4 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
นข 4989 รบ  จํานวน 1 รายการ

18,200.00       18,200.00        เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
18,200.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
18,200.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.004

ลงวนัที  30 ตุลาคม 2561

5 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน  
กต 5187 รบ  จํานวน 1 รายการ

3,300.00         3,300.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
3,300.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
3,300.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.005

ลงวนัที  1 พฤศจกิายน 2561

6 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
82-0949 รบ  จํานวน 3 รายการ

1,160.00         1,160.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
1,160.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
1,160.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.006

ลงวนัที  1 พฤศจกิายน 2561

7 จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื องสูบน้ํา 
จํานวน 6 รายการ

98,600.00       98,600.00        เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส/
98,600.00 บาท

ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส/
98,600.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.007

ลงวนัที  2 พฤศจกิายน 2561

8 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (น้ําดื ม)  จํานวน  1 รายการ 1,300.00         1,300.00          เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.รุจิภา จงดี/
1,300.00 บาท

น.ส.รุจิภา จงดี/
1,300.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.008

ลงวนัที  2 พฤศจกิายน 2561

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จํานวน 5 รายการ วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3 รายการ และ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 รายการ

58,270.00       58,270.00        เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
58,270.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
58,270.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.009

ลงวนัที  7 พฤศจกิายน 2561

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

10 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ  จํานวน  1 เครื อง 2,500.00         2,500.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
2,500.00 บาท

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
2,500.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.010

ลงวนัที  7 พฤศจกิายน 2561

11 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
นข 2834 รบ จํานวน 3 รายการ

4,535.00         4,535.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
4,535.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
4,535.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.011

ลงวนัที  9 พฤศจกิายน 2561

12 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน  7 รายการ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ

54,975.00       54,975.00        เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
54,975.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
54,975.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.012

ลงวนัที  12 พฤศจกิายน 2561

13 จ้างทําสต๊ิกเกอร์ป้ายแผนที   จํานวน  1 รายการ 2,800.00         2,800.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
2,800.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ/์
2,800.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.013

ลงวนัที  13 พฤศจกิายน 2561

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยวังโกทะยาน 
หมู่ที  7 ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-526

1,994,400.00  1,628,700.00   e-bidding หจก.กิจสมชัย/
1,367,000.00 บาท

หจก.กิจสมชัย/
1,367,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  19/2562 
ลงวนัที  6 พฤศจกิายน 2561

15 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยพุกรูด 
บ้านยางคู่ หมู่ที  6 ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-366

3,180,000.00  3,179,800.00   e-bidding หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
2,480,000.00 บาท

หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
2,480,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  20/2562 
ลงวนัที  6 พฤศจกิายน 2561

16 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ํา
บ้านหนองข้าวเหนียว หมู่ที  2 ตําบลสามร้อย
ยอด อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-435

2,139,400.00  2,077,800.00   e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
2,070,000.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
2,070,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  21/2562 
ลงวนัที  7 พฤศจกิายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

17 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําลําห้วยเขาแหลมใต้ 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที  4 ตําบลศิลาลอย 
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-443

3,500,000.00  3,332,600.00   e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
3,329,600.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
3,329,600.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  22/2562 
ลงวนัที  7 พฤศจกิายน 2561

18 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยแม่ประจัน 
แห่งที  2 บ้านท่ายาง หมู่ที  3 ตําบลยางหัก 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ 
รบ.14-4-364 

4,180,000.00  2,719,100.00   e-bidding 1. หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
1,900,000.00 บาท
2. บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,222,222.00 บาท

หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
1,900,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  23/2562 
ลงวนัที  7 พฤศจกิายน 2561

19 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยลานคา 
บ้านลานคา หมู่ที  8 ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ
 จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-367

2,520,600.00  2,520,600.00   e-bidding 1. หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
1,800,000.00 บาท
2. บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,066,666.00 บาท
3. หจก.ดรุณวิลาสการโยธา/
2,218,600.00 บาท

หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
1,800,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  24/2562 
ลงวนัที  8 พฤศจกิายน 2561

20 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยลึก บ้านหัวโก 
หมู่ที  10 ตําบลห้วยทราย อําเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ 
ปข.20-4-432

4,052,600.00  4,052,000.00   e-bidding 1. หจก.มานะการโยธาและ
เพื อน/4,019,404.21 บาท
2. หจก.พรไพบูลย์ (2540)/
4,040,010.92 บาท

หจก.มานะการโยธาและเพื อน/
4,019,404.21 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  25/2562 
ลงวนัที  13 พฤศจกิายน 2561

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยตาเอม บ้านหุบ
ผ้ึง หมู่ที  5 ตําบลห้วยทราย อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-433

4,282,100.00  4,280,400.00   e-bidding 1. หจก.มานะการโยธาและ
เพื อน/4,248,156.56 บาท
2. หจก.พรไพบูลย์ (2540)/
4,270,208.67 บาท

หจก.มานะการโยธาและเพื อน/
4,248,156.56 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  26/2562 
ลงวนัที  13 พฤศจกิายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

22 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองหว้าโทน หมู่ที  
8 ตําบลห้วยทราย อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-434

8,017,800.00  8,016,800.00   e-bidding 1. หจก.มานะการโยธาและ
เพื อน/7,986,800.00 บาท
2. หจก.พรไพบูลย์ (2540)/
8,012,993.21 บาท

หจก.มานะการโยธาและเพื อน/
7,986,800.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  27/2562 
ลงวนัที  13 พฤศจกิายน 2561

23 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระหนองชัน 
บ้านหนองวัลย์เปรียง หมู่ที  3 ตําบลทุ่งคอก 
อําเภอสองพี น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัส
โครงการ สพ.13-4-379

2,558,500.00  2,558,500.00   e-bidding 1. หจก.ส.โชคสองพัน/
1,663,000.00 บาท
2. บจก.ถาวรสุพรรณบุรี/
2,200,226.12 บาท
3. บจก.ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง/
2,289,000.00 บาท
4. หจก.กิจสมชัย/
2,690,640.0 บาท

หจก.ส.โชคสองพัน/
1,663,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  28/2562 
ลงวนัที  13 พฤศจกิายน 2561

24 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ํา
หนองสองตอน บ้านดอนยอ หมู่ที  5 
ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-384

2,959,400.00  2,959,000.00   e-bidding 1.บจก.ถาวรสุพรรณบุรี/
2,367,429.00 บาท
2.หจก.ทรัพย์ดอนทอง/
2,389,850.00 บาท
3.หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง/
2,400,000.00 บาท
4.บจก.ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง/
2,890,000.00 บาท

บจก.ถาวรสุพรรณบุรี/
2,367,429.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  29/2562 
ลงวนัที  13 พฤศจกิายน 2561

25 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ํา พร้อมระบบ
กระจายน้ํา บ้านสี แยก หมู่ที  6 ตําบลหนองไผ่ 
อําเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ.14-3-009

3,692,500.00  3,692,400.00   e-bidding 1. บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,769,000.00 บาท
2. หจก.พรไพบูลย์ (2540)/
3,031,596.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,769,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  30/2562 
ลงวนัที  14 พฤศจกิายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

26 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําลําตะเพิน 
(เขาชนไก่)  ตําบลลาดหญ้า  อําเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-013

4,000,400.00  3,945,300.00   e-bidding 1. บจก.เขาขวางเจริญศรี/
3,180,000.00 บาท
2. หจก.พรไพบูลย์ (2540)/
3,240,181.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
3,180,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  31/2562 
ลงวนัที  14 พฤศจกิายน 2561

27 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ํา
โป่งมะกอก  บ้านโป่งแย้  หมู่ที  6 
ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ.19-4-147

6,085,000.00  4,732,800.00   e-bidding 1.หจก.เถ้าแก่น้อย/
4,730,000.00 บาท
2.บจก.เพชรพลัง/
4,732,800.00 บาท

หจก.เถ้าแก่น้อย/
4,730,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  32/2562 
ลงวนัที  14 พฤศจกิายน 2561

28 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําคลองทับสะแก
หลังวัดนาล้อม บ้านนาล้อม หมู่ที  3 
ตําบลเขาล้าน อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ 
ปข.20-4-441

5,300,000.00  5,299,900.00   e-bidding 1.หจก.พรไพบูลย์ (2540)/
5,224,873.66 บาท
2.หจก.มานะการโยธาและ
เพื อน/5,290,000.00 บาท

หจก.พรไพบูลย์ (2540)/
5,224,873.66 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  33/2562 
ลงวนัที  15 พฤศจกิายน 2561

29 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ํา
สาธารณะ บ้านโคกหม้อ หมู่ที  9
ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-380

3,932,500.00  2,989,600.00   e-bidding 1.หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง/
2,182,000.00บาท
2.บจก.ธํารงค์ศักด์ิ กรุ๊ป/
2,297,580.81 บาท
3.หจก.ทรัพย์ดอนทอง/
2,342,410.00 บาท
4.บจก.ถาวรสุพรรณบุรี/
2,391,893.00 บาท
5.บจก.ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง/
2,658,000.00 บาท
6.หจก.กิจสมชัย/
2,690,640.00 บาท
7.หจก.เทพารักษ์/
2,989,000.00 บาท

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง/
2,182,000.00บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  34/2562 
ลงวนัที  15 พฤศจกิายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

30 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําบึงบ้านโพธิ์ หมู่ที  
2,3 ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-378

8,900,000.00  8,215,700.00   e-bidding 1.หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง/
6,490,000.00 บาท
2.บจก.ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง/
6,890,000.00 บาท

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง/
6,490,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  35/2562 
ลงวนัที  15 พฤศจกิายน 2561

31 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําบ้านท่ากระทุ่ม 
บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที  7 ตําบลกลัดหลวง 
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ 
พบ.19-4-142

9,900,000.00  9,899,900.00   e-bidding 1.บจก.เพชรพลัง/
9,888,888.00 บาท
2.หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั น/
9,898,000.00 บาท

บจก.เพชรพลัง/
9,888,888.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  36/2562 
ลงวนัที  16 พฤศจกิายน 2561

32 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ํา
บ้านเขาแดง บ้านเขาแดง หมู่ที  6 ตําบลช่องด่าน
 อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รหัส
โครงการ กจ.14-4-528

5,767,000.00  5,766,500.00   e-bidding 1.หจก.จิรกาญจน์โยธา/
3,570,500.00 บาท
2.หจก.ส.โชคสองพัน/
4,500,000.00 บาท
3.หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
4,700,000.00 บาท
4.หจก.กิจสมชัย/
4,705,060.00 บาท
5.หจก.นุชนารถ/
4,900,000.00 บาท

หจก.จิรกาญจน์โยธา/
3,570,500.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  37/2562 
ลงวนัที  19 พฤศจกิายน 2561

33 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ํา
หนองน้ําดํา พร้อมระบบกระจายน้ํา หมู่ที  4 
ตําบลห้วยแม่เพรียง อําภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-3-003

10,826,100.00    9,863,200.00   e-bidding 1.หจก.พรประวัตรก่อสร้าง/
9,853,000.00 บาท
2.หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั น/
9,863,200.00 บาท

หจก.พรประวัตรก่อสร้าง/
9,853,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  38/2562 
ลงวนัที  19 พฤศจกิายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

34 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา บ้านรางอาว 
หมู่ที  1 ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-528

7,695,300.00  7,694,400.00   e-bidding 1.หจก.เจวีซี ก่อสร้าง/
4,880,000.00 บาท
2.หจก.วิริยะฉันท์/
4,999,999.00 บาท
3.หจก.ดรุณวิล่าส การโยธา/
6,155,500.00 บาท
4.บจก.โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั น/
7,435,408.00 บาท

หจก.เจวีซี ก่อสร้าง/
4,880,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  39/2562 
ลงวนัที  19 พฤศจกิายน 2561

35 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยพุไทร 
บ้านตากแดด หมู่ที  2 ตําบลยางหัก 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ 
รบ.14-4-365

6,340,000.00  6,292,600.00   e-bidding 1.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
5,128,000.00 บาท
2.บจก.โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั น/
5,695,262.79 บาท

หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
5,128,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  40/2562 
ลงวนัที  19 พฤศจกิายน 2561

36 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยแม่ประจัน 
แห่งที  1 บ้านท่ายาง หมู่ที  3 ตําบลยางหัก 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ 
รบ.14-4-363

8,180,000.00  8,023,600.00   e-bidding 1.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
5,990,000.00 บาท
2.บจก.โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั น/
6,893,781.90 บาท

หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
5,990,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  41/2562 
ลงวนัที  19 พฤศจกิายน 2561

37 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยแม่ประจัน 
บ้านไทยประจัน หมู่ที  5  ตําบลยางหัก 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ 
รบ.14-4-362

5,439,800.00  5,067,500.00   e-bidding 1.หจก.ดรุณวิลาสการโยธา/
4,459,000.00 บาท
2.บจก.โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั น/
4,581,928.70 บาท

หจก.ดรุณวิลาสการโยธา/
4,459,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  42/2562 
ลงวนัที  19 พฤศจกิายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

38 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยพุกรูด  
บ้านไทยประจัน  หมู่ที  5  ตําบลยางหัก  
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  รหัสโครงการ  
รบ.14-4-361

9,040,000.00      8,951,700.00      e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
6,180,000.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
6,500,000.00 บาท
3.บจก.โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั น/
7,672,582.50 บาท
4.บจก.โตวันทรานสปอร์ต/
7,975,074.50 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
6,180,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  43/2562 
ลงวนัที  23 พฤศจกิายน 2561

39 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านต้นลําใย หมู่ที  3 ตําบลบ้านใหม่
 อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ 
กจ.14-3-027

1,996,400.00      1,975,000.00      e-bidding 1.บจก รีวอลูชั น เอ็นเตอร์ไพร์ซ
 /1,620,000.00 บาท
2.บจก.สตรีม อาคิเทคเทอทัล 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง/
1,624,000.00 บาท
3.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,658,000.00 บาท
4.หจก.กฤษฎา บาดาล/
1,675,000.00 บาท

บจก รีวอลูชั น เอ็นเตอร์ไพร์ซ /
1,620,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  44/2562 
ลงวนัที  23 พฤศจกิายน 2561

40 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  บ้านท่าทราย  หมู่ที  8 
ตําบลดอนปรู อําเภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-3-003

1,995,300.00      1,974,000.00      e-bidding 1.บจก รีวอลูชั น เอ็นเตอร์ไพร์ซ
 /1,620,000.00 บาท
2.บจก.สตรีม อาคิเทคเทอทัล 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง/
1,624,000.00 บาท
3.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,669,900.00 บาท
4.หจก.กฤษฎา บาดาล/
1,731,313.00 บาท

บจก รีวอลูชั น เอ็นเตอร์ไพร์ซ /
1,620,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  45/2562 
ลงวนัที  23 พฤศจกิายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

41 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที  7 ตําบลวังน้ําซับ
 อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ.13-3-004

1,998,100.00      1,876,000.00      e-bidding 1.บจก รีวอลูชั น เอ็นเตอร์ไพร์ซ
 /1,544,000.00 บาท
2.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,590,000.00 บาท
3.บจก.สตรีม อาคิเทคเทอทัล 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง/
1,624,000.00 บาท
4.หจก.กฤษฎา บาดาล/
1,666,000.00 บาท

บจก รีวอลูชั น เอ็นเตอร์ไพร์ซ /
1,544,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  46/2562 
ลงวนัที  23 พฤศจกิายน 2561

42 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  บ้านทุ่งทองพัฒนา หมู่ที  10 
ตําบลจรเข้เผือก อําเภอด่านมะขามเต้ีย 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-019

1,996,400.00      1,884,000.00      e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,588,000.00 บาท
2.บจก.สตรีม อาคิเทคเทอทัล 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง/
1,624,000.00 บาท
3.รีวอลูชั น เอ็นเตอร์ไพร์ซ/
1,640,000.00 บาท
4.หจก.กฤษฎา บาดาล/
1,651,313.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,588,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

 - อยู่ระหว่าง
เรียกทําสัญญา

43 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที  7,8
ตําบลจรเข้เผือก  อําเภอด่านมะขามเต้ีย  
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-023

1,996,400.00      1,921,000.00      e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,610,800.00 บาท
2.บจก.สตรีม อาคิเทคเทอทัล 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง/
1,624,000.00 บาท
3.รีวอลูชั น เอ็นเตอร์ไพร์ซ/
1,640,000.00 บาท
4.หจก.กฤษฎา บาดาล/
1,678,313.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,610,800.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

 - อยู่ระหว่าง
เรียกทําสัญญา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

44 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบกระจายน้ํา 
สนับสนุนโครงการอันเนื องมาจากพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื องมาจาก
พระราชดําริ (แปลง 905)  ตําบลไทรโยค  
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ 
 กจ.14-3-015

5,505,300.00      5,351,400.00      e-bidding บจก.เขาขวางเจริญศรี/
4,588,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
4,588,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

 - อยู่ระหว่าง
เรียกทําสัญญา

45 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ํา
หนองดอนหงษ์ หมู่ที  1,2 ตําบลดอนมะนาว 
อําเภอสองพี น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัส
โครงการ 
สพ.13-4-386

30,461,000.00    30,458,700.00    e-bidding 1.หจก.ส.โชคสองพัน/
16,700,000.0 บาท
2.บจก.โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั น/
23,274,906.00 บาท
3.บจก.สหสมชัยธนาพร/
23,789,000.00 บาท
4.หจก.กิจสมชัย/
24,976,000.00 บาท

หจก.ส.โชคสองพัน/
16,700,000.0 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

 - รอรับจัดสรร
งบประมาณ

46 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําทุ่งอ่าวน้อย  หมู่ที  2
  ตําบลอ่าวน้อย  อําเภอเมือง  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-446

20,000,000.00    19,938,800.00    e-bidding 1.หจก.มานะการโยธาและ
เพื อน/18,927,890.00 บาท
2.หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง/
19,200,000.00 บาท
3.หจก.ส.จ.ต๋ี/
19,938,800.00 บาท

หจก.มานะการโยธาและเพื อน/
18,927,890.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

 - รอรับจัดสรร
งบประมาณ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

47 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ํามรสวบ  
ตําบลชัยเกษม,ธงชัย  อําเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสโครงการ  
ปข.20-3-005

49,125,500.00    46,788,700.00    e-bidding 1.หจก.พรไพบูลย์ (2540)/
32,289,456.00 บาท
2.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
41,380,000.00 บาท
3.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ/
45,150,000.00 บาท

หจก.พรไพบูลย์ (2540)/
32,289,456.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

 - รอรับจัดสรร
งบประมาณ

48 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่น้ําลําภาชี 
บ้านหนองต้นไทร หมู่ที  8 ตําบลป่าหวาย 
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ 
รบ.14-4-360

17,074,300.00    17,074,000.00    e-bidding 1.หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
13,390,000.00 บาท
2.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
14,500,000.00 บาท
3.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
14,680,000.00 บาท
4.บจก.โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั น/
14,955,249.00 บาท

หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
13,390,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

 - กนัเงิน
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ไวเ้บิกเหลื อมปี 
กรณีไมม่หีนี้

ผูกพัน

49 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา บ้านโกรกสมอ 
ตําบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-529

18,000,000.00    10,999,000.00    e-bidding 1 บจก.ธนวัฒน์สุวรรณ/
7,000,000.00 บาท
2 หจก.พรไพบูลย์ (2540) /
8,689,333.00 บาท
3 บจก.ถาวรสุพรรณบุรี/
9,790,628.20 บาท

บจก.ธนวัฒน์สุวรรณ/
7,000,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

รอรับจดัสรร
งบประมาณ

50 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําหนอง
ป่าลาน บ้านหนองหอย หมู่ที  10 ตําบลหนอง
พลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-440

33,614,200.00    24,094,500.00    e-bidding 1 หจก.มานะการโยธาและ
เพื อน/24,024,244.44 บาท
2 บจก.โอ เอ็น คอนสตรัคชั น/
24,080,000.00 บาท

หจก.มานะการโยธาและเพื อน/
24,024,244.44 บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

รอรับจดัสรร
งบประมาณ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

51 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา บ้านป่าแดง 
หมู่ที  3 ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-149

1,900,000.00  1,899,600.00   e-bidding 1 บจก.เพชรพลัง/
1,896,600.00 บาท
2 หจก.พรประวัตรก่อสร้าง/
1,899,600.00 บาท

บจก.เพชรพลัง/
1,896,600.00 บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กนัเงิน
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ไวเ้บิกเหลื อมปี 
กรณีไมม่หีนี้

ผูกพัน

52 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองมดแดง 
หมู่ที  2 ตําบลสนามคลี อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-382

1,080,000.00  1,012,000.00   e-bidding 1 หจก.กิจสมชัย/
797,000.00 บาท
2 บจก.ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง/
988,000.00 บาท

หจก.กิจสมชัย/797,000.00 
บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กนัเงิน
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ไวเ้บิกเหลื อมปี 
กรณีไมม่หีนี้

ผูกพัน

53 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองบัว หมู่ที  4 ตําบลกลอน
โด อําเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ.14-3-020

1,990,100.00  1,983,000.00   e-bidding 1 บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,688,000.00 บาท
2 บจกรีวอลูชั นเอ็นเตอร์ไพร์ซ/
1,740,000.00 บาท
3 บจก.เบนนิฟิท เค แอนด์ เจ 
แอสโชชิเอท/1,740,000.00
 บาท
4 หจก.กฤษฎาบาดาล และ หจก.
ประจกัษพ์บิลู/1,768,000.00 
บาท
5 กจิการร่วมค้า หจก.ซีคอน
สตรัคชั น 2013 บจก.ซันแองอดีี 
(ประเทศไทย) /1,839,999.00
 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,688,000.00 บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กนัเงิน
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ไวเ้บิกเหลื อมปี 
กรณีไมม่หีนี้

ผูกพัน



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

54 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านไร่ป้า หมู่ที  5 
ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี  รหัสโครงการ กจ.14-3-026

1,990,000.00  1,990,000.00   e-bidding 1 หจก.กฤษฎาบาดาล และ 
หจก.ประจักษ์พิบูล/
1,703,200.00 บาท
2 บจกรีวอลูชั นเอ็นเตอร์ไพร์ซ/
1,745,000.00 บาท
3 บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,749,000.00 บาท
4 กจิการร่วมค้า หจก.ซีคอน
สตรัคชั น 2013 บจก.ซันแองอดีี 
(ประเทศไทย) /1,839,999.00
 บาท

หจก.กฤษฎาบาดาล และ หจก.
ประจักษ์พิบูล/
1,703,200.00 บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กนัเงิน
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ไวเ้บิกเหลื อมปี 
กรณีไมม่หีนี้

ผูกพัน

55 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําแม่น้ําภาชี  หมู่ที  4 
 ตําบลสวนผ้ึง  อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ  รบ.14-4-357

9,975,100.00  9,975,000.00   e-bidding 1 บจก.เขาขวางเจิญศรี/
5,788,800.00บาท
2 หจก.เจวีซี ก่อสร้าง/
6,740,000.00 บาท
3 บจก.โอ เอ็น คอนสตรัคชั น/
6,873,026.00 บาท
4 หจก.สันติมิตรก่อสร้าง/
8,361,531.20 บาท

บจก.เขาขวางเจิญศรี/
5,788,800.00บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กนัเงิน
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ไวเ้บิกเหลื อมปี 
กรณีไมม่หีนี้

ผูกพัน

56 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําลําห้วยบ่อ  หมู่ที  
1,2 ตําบลสวนผ้ึง  อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี
 รหัสโครงการ รบ.14-4-358

14,685,500.00    14,685,300.00    e-bidding 1 บจก.โอ เอ็น คอนสตรัคชั น/
9,800,498.00 บาท
2 หจก.เจวีซี ก่อสร้าง/
9,880,000.00 บาท 
3 บจก.โกศลสถาปัตย์/
12,480,000.00 บาท
4 บจก.เขาขวางเจริญศรี/
13,951,000.00 บาท

บจก.โอ เอ็น คอนสตรัคชั น/
9,800,498.00 บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กนัเงิน
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ไวเ้บิกเหลื อมปี 
กรณีไมม่หีนี้

ผูกพัน



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

57 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่น้ําลําภาชี  
บ้านทุ่งแหลม  หมู่ที  3  ตําบลป่าหวาย  
อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ  
รบ.14-4-359

45,027,200.00    45,025,700.00    e-bidding 1 บจก.โอ เอ็น คอนสตรัคชั น/
30,092,705.00 บาท
2 หจก.เจวีซี ก่อสร้าง/
34,700,000.00 บาท
3 หจก.ส.โชคสองพัน/
35,000,00.00 บาท 
4 บจก.โกศลสถาปัตย์/
36,920,000.00 บาท
5 บจก.เขาขวางเจริญศรี/
41,873,000.00 บาท

บจก.โอ เอ็น คอนสตรัคชั น/
30,092,705.00 บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กนัเงิน
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ไวเ้บิกเหลื อมปี 
กรณีไมม่หีนี้

ผูกพัน

58 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ํา
ห้วยต้นมะม่วง บ้านหนองจิก หมู่ที  6 
ตําบลวังจันทร์  อําเภอแก่งกระจาน  จังหวัด
เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-144

8,000,000.00      7,986,800.00      e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
จัดซ้ือจัดจ้าง

59 โครงการก่อสร้างระบบผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วย
มะหาด-อ่างเก็บน้ําห้วยกระชาย-อ่างเก็บน้ําชัฏ
ป่าหวาย ตําบลหนองพันจันทร์,ท่าเคย อําเภอ
บ้านคา,สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.
14-3-005

62,327,100.00    62,327,000.00    e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
จัดซ้ือจัดจ้าง


