
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์  
หมายเลขทะเบียน กบ 1096 รบ  
จํานวน 13 รายการ

5,184.15           5,184.15         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
5,184.15 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
5,184.15 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.037

ลงวันที  19 ธันวาคม 2561

2 จ้างซ่อมแซมอาคารส่วนบริหารจัดการน ําและ
ส่วนอุทกวิทยา จํานวน 1 รายการ

8,000.00           8,000.00         เฉพาะ
เจาะจง

นายอํานาจ เจริญกลิ น/
8,000.00 บาท

นายอํานาจ เจริญกลิ น/
8,000.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.038

ลงวันที  20 ธันวาคม 2561

3 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ 1095 รบ 
จํานวน 3 รายการ

2,996.00           2,996.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
2,996.00 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
2,996.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.039

ลงวันที  21 ธันวาคม 2561

4 จ้างซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3 รายการ

2,400.00           2,400.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบท์/
2,400.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบท์/
2,400.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.040

ลงวันที  24 ธันวาคม 2561

5 จ้างซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 รายการ

1,550.00           1,550.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบท์/
1,550.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบท์/
1,550.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.041

ลงวันที  24 ธันวาคม 2561

6 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน บว 3568 รบ 
จํานวน 6 รายการ

1,923.86           1,923.86         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
1,923.86 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
1,923.86 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.042

ลงวันที  27 ธันวาคม 2561

7 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติงาน
ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน ํา จํานวน 5 รายการ

4,855.00           4,855.00         เฉพาะ
เจาะจง

นายอนุรัตน์ เรืองทับ/
4,855.00 บาท

นายอนุรัตน์ เรืองทับ/
4,855.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.043

ลงวันที  28 ธันวาคม 2561

8 ซื อวัสดุสํานักงาน (น ําดื ม)  จํานวน  1 รายการ 1,300.00           1,300.00         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.รุจิภา  คงดี/
1,300.00 บาท

น.ส.รุจิภา  คงดี/
1,300.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.044

ลงวันที  28 ธันวาคม 2561

9 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ 
และวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ

4,385.00           4,385.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
4,385.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
4,385.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.045

ลงวันที  7 มกราคม 2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม 2562
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  มกราคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

10 ซื อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 3,995.00           3,995.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
3,995.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
3,995.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.046

ลงวันที  7 มกราคม 2562

11 ซื อวัสดุสํารวจ  จํานวน  1 รายการ และวัสดุ
เชื อเพลิงและหล่อลื น จํานวน 1 รายการ

2,850.00           2,850.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เคี ยงเส็งซัพพลาย/
2,850.00 บาท

บจก.เคี ยงเส็งซัพพลาย/
2,850.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.047

ลงวันที  7 มกราคม 2562

12 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  
จํานวน  25 โครงการ

4,939.50           4,939.50         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.ศิริพร เอี ยมสุขประเสริฐ/
4,939.50 บาท

น.ส.ศิริพร เอี ยมสุขประเสริฐ/
4,939.50 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.048

ลงวันที  10 มกราคม 2562

13 จ้างทําตรายาง จํานวน 7 รายการ 1,640.00           1,640.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน 8 แต้มดีไซน์/
1,640.00 บาท

ร้าน 8 แต้มดีไซน์/
1,640.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.049

ลงวันที  15 มกราคม 2562

14 ซื อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ 4,140.00           4,140.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เคี ยงเส็งซัพพลาย/
4,140.00 บาท

บจก.เคี ยงเส็งซัพพลาย/
4,140.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.050

ลงวันที  15 มกราคม 2562

15 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ 11,770.00         11,770.00       เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
11,770.00 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
11,770.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.051

ลงวันที  15 มกราคม 2562

16 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ 9275 รบ 
 จํานวน 9 รายการ

4,715.49           4,715.49         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ช.เอราวัล ราชบุรี/
4,715.49 บาท

บจก.ช.เอราวัล ราชบุรี/
4,715.49 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.052

ลงวันที  18 มกราคม 2562

17 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 82-0949 รบ  
จํานวน 4 รายการ

5,850.00           5,850.00         เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
5,850.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
5,850.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.053

ลงวันที  21 มกราคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

18 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน บธ 1862 รบ  
จํานวน 5 รายการ

6,500.00           6,500.00         เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
6,500.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
6,500.00 บาท

ราคาต ําสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.054

ลงวันที  21 มกราคม 2562

19 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ําอ่างเก็บน ํามรสวบ  
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

สัญญาเลขที  68/2562 
ลงวันที  4 มกราคม 2562

20 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ํา 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

สัญญาเลขที  69/2562 
ลงวันที  7 มกราคม 2562

21 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน ําอ่างเก็บน ํา
หนองป่าลาน บ้านหนองหอย หมู่ที  10 
ตําบลหนองพลับ 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

สัญญาเลขที  70/2562 ลง
วันที  7 มกราคม 2563

22 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน ําทุ่งอ่าวน้อย  
หมู่ที  2  ตําบลอ่าวน้อย  อําเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 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

สัญญาเลขที  71/2562 
ลงวันที  7 มกราคม 2564



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

23 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน ําอ่างเก็บน ํา
หนองดอนหงษ์ หมู่ที  1,2 ตําบลดอนมะนาว 
อําเภอสองพี น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ 
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

24 โครงการก่อสร้างฝายน ําล้นแม่น ําลําภาชี 
บ้านหนองต้นไทร หมู่ที  8 ตําบลป่าหวาย 
อําเภอสวนผึ ง 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 
กรณีไมม่หีนี 

ผูกพัน

25 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ํา 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 
กรณีไมม่หีนี 

ผูกพัน



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

26 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน ําหนองมดแดง 
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 
กรณีไมม่หีนี 

ผูกพัน

27 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองบัว หมู่ที  4 ตําบลกลอนโด 
อําเภอด่านมะขามเตี ย 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 นเอ็นเตอร์
ไพร์ซ/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 
กรณีไมม่หีนี 

ผูกพัน



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

28 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านไร่ป้า หมู่ที  5 ตําบล
ห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
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 นเอ็นเตอร์
ไพร์ซ/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 
กรณีไมม่หีนี 

ผูกพัน

29 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน ําแม่น ําภาชี  หมู่ที  4  
ตําบลสวนผึ ง  อําเภอสวนผึ ง  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 
กรณีไมม่หีนี 

ผูกพัน



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

30 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน ําลําห้วยบ่อ  หมู่ที  1,2
 ตําบลสวนผึ ง  อําเภอสวนผึ ง  จังหวัดราชบุรี รหัส
โครงการ 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 
กรณีไมม่หีนี 

ผูกพัน

31 โครงการก่อสร้างฝายน ําล้นแม่น ําลําภาชี  
บ้านทุ่งแหลม  หมู่ที  3  ตําบลป่าหวาย  
อําเภอสวนผึ ง  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 
กรณีไมม่หีนี 

ผูกพัน



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

32 โครงการก่อสร้างระบบผันน ําจากอ่างเก็บน ํา
ห้วยมะหาด-อ่างเก็บน ําห้วยกระชาย-อ่างเก็บน ําชัฏ
ป่าหวาย ตําบลหนองพันจันทร์,ท่าเคย 
อําเภอบ้านคา,สวนผึ ง จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-3-005

62,327,100.00  62,327,000.00 e-bidding 1) บจก.พีพลัสพีริช/
61,637,701.00 บาท
2) หจก.ธนะวงศ์วิสุทธิ์
ก่อสร้าง/62,131,599.00 
บาท
3) หจก.พรไพบูลย์ 
(2540)/62,250,477.00 
บาท
4) หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
62,327,000.00 บาท

บจก.พีพลัสพีริช/
61,637,701.00 บาท

ราคาต ําสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กนัเงิน
งบประมาณปี 
พ.ศ. 2561 

ไวเ้บิกเหลื อมปี 
กรณีไมม่หีนี 

ผูกพัน


