
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) จ านวน 1 รายการ 1,300.00           1,300.00            เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวรุจิภา จงดี/
1,300.00 บาท

นางสาวรุจิภา จงดี/
1,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.240

ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

2 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน บย 9817 รบ. 
จ านวน 4 รายการ

5,150.00           5,150.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส โดย
นางสาวเพชรรีย์ เข็มเพ็ชร/
5,150.00 บาท

ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส โดย
นางสาวเพชรรีย์ เข็มเพ็ชร/
5,150.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.241

ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

3 จ้างท ากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน จ านวน 1 รายการ 14,300.00         14,300.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางขนิษฐา สองสี/14,300.00
 บาท

นางขนิษฐา สองสี/
14,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.242

ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 5,360.00           5,360.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
5,360.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
5,360.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.243

ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ
และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ

11,550.00         11,550.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านจเรคอมพิวเตอร์/
11,550.00 บาท

ร้านจเรคอมพิวเตอร์/
11,550.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.244

ลงวันที่ 5 กันยายน 2562

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ
และวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ

9,639.00           9,639.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์สุพรรณบุรี/
9,639.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์สุพรรณบุรี/
9,639.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.245

ลงวันที่ 5 กันยายน 2562

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 16 รายการ 30,036.00         30,036.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
30,036.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
30,036.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.246

ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 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

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

8 ซ้ือวัสดุสน านักงาน จ านวน 12 รายการ 62,560.00         62,560.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
62,560.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
62,560.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.247

ลงวันที่ 9 กันยายน 2562

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 81,908.50         81,908.50          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
81,908.50 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
81,908.50 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.248

ลงวันที่ 9 กันยายน 2562

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึก HP 85) 
จ านวน 1 รายการ

2,680.00           2,680.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
2,680.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
2,680.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.249

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน
สทภ. 7 4120-001-0001-61 
และ สทภ. 7 4120-001-0001-62

600.00             600.00               เฉพาะ
เจาะจง

นายนพดล จรัสเอี่ยม/
600.00 บาท

นายนพดล จรัสเอี่ยม/
600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.250

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

12 ซ้ือวัสดุส ารวจ จ านวน 1 รายการ
(เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถยนต์ GPS)

7,500.00           7,500.00            เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เคซี จีพีเอส/
7,500.00 บาท

หจก.เคซี จีพีเอส/
7,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.251

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 10,218.50         10,218.50          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
10,218.50 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
10,218.50 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.252

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ

13,880.00         13,880.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
13,880.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
13,880.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.253

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 13,180.00         13,180.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
13,180.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
13,180.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.254

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

16 จ้างซ่อมเปล่ียนกระเบื้องปูพื้นห้องเก็บเอกสาร
จ านวน 1 รายการ

8,000.00           8,000.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายอ านาจ เจริญกล่ิน/
8,000.00 บาท

นายอ านาจ เจริญกล่ิน/
8,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.255

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

17 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 9 รายการ 
วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 4 รายการ
และวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ

23,494.00         23,494.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
23,494.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
23,494.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.256

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

18 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
บธ 1862 รบ. จ านวน 5 รายการ

3,300.00           3,300.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
3,300.00 บาท

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
3,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.257

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

19 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
กค 6216 ราชบุรี จ านวน 8 รายการ

17,920.00         17,920.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
17,920.00 บาท

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
17,920.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.258

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

20 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
กจ 6033 รบ. จ านวน 2 รายการ

1,550.00           1,550.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
1,550.00 บาท

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
1,550.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.259

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

21 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
82-2120 รบ. จ านวน 3 รายการ

1,960.00           1,960.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
1,960.00 บาท

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
1,960.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.260

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

22 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00           6,000.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านธนกฤตพาณิชย์/6,000.00
 บาท

ร้านธนกฤตพาณิชย์/6,000.00 
บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.261

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,700.00           2,700.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
2,700.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
2,700.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.262

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 10,720.00         10,720.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
10,720.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
10,720.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.263

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

25 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
นข 5229 รบ จ านวน 1 รายการ (เปล่ียนยาง)

12,800.00         12,800.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
12,800.00 บาท

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
12,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.264

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

26 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างรอบแนวร้ัว
ภายในส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 
จ านวน 1 รายการ

23,326.00         23,326.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายอนุรัตน์ เรืองทับ/
23,326.00 บาท

นายอนุรัตน์ เรืองทับ/
23,326.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.265

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

27 จ้างเหมาฉีดยาป้องกันปลวก ภายในส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 7 จ านวน 6 จุด

97,370.00         97,370.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เอ็นเทอร์เซอร์วิส 
2551/97,370.00 บาท

บจก.เอ็นเทอร์เซอร์วิส 
2551/97,370.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.266

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

28 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 7 อาคารโรงเก็บเคร่ืองสูบน้ า 
และบริเวณอื่นๆ จ านวน 6 จุด

20,977.00         20,977.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายอนุรัตน์ เรืองทับ/
20,977.00 บาท

นายอนุรัตน์ เรืองทับ/
20,977.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.267

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

29 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือนใส)
จ านวน 5 ตู้

27,500.00         27,500.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
27,500.00 บาท

ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
27,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.268

ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

30 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน)
จ านวน 8 ตู้

44,000.00         44,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
44,000.00 บาท

ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
44,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.269

ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

31 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนติดผนัง ขนาด 18000 BTU. 
จ านวน 4 เคร่ือง

84,000.00         84,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซิน ซิน แอร์/84,000.00
 บาท

หจก.ซิน ซิน แอร์/
84,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.270

ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

32 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
(ตู้ล าโพงเอนกประสงค์ ขนาด 10 นิ้ว)

4,800.00           4,800.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรือง โดยนายเกรียงศักด์ิ
 นิ่มอุดมสุข/4,800.00 บาท

ร้านรุ่งเรือง โดยนายเกรียงศักด์ิ 
นิ่มอุดมสุข/4,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.271

ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

33 จ้างย้ายสายสัญญาณระบบเครือข่าย 
จ านวน 1 รายการ (ระบบ Conferencen)

12,000.00         12,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เอส ซี พี ซิสเท็ม/
12,000.00 บาท

บจก.เอส ซี พี ซิสเท็ม/
12,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.272

ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

34 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 24 เคร่ือง

15,700.00         15,700.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิทักษ์แอร์ 
แอนด์เซอร์วิส/
15,700.00 บาท

ร้านพิทักษ์แอร์ 
แอนด์เซอร์วิส/
15,700.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.273

ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

35 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสายโทรศัพท์ภายใน
สาย LAN และสายกล้องวงจรรปิด 
จ านวน 3 รายการ

11,000.00         11,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายวทัญญู มีทอง/
11,000.00 บาท

นายวทัญญู มีทอง/
11,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.274

ลงวันที่ 17 กันยายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

36 จ้างซ่อมเปล่ียนกระเบื้องหลังคาอาคารส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 7 พร้อมงานร้ือถอนและติดต้ัง
จ านวน 2 รายการ

4,000.00           4,000.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายอ านาจ เจริญกล่ิน/
4,000.00 บาท

นายอ านาจ เจริญกล่ิน/
4,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.275

ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

37 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
กง 3563 รบ จ านวน 6 รายการ

1,945.00           1,945.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
1,945.00 บาท

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
1,945.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.276

ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

38 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
นข 4080 รบ จ านวน 6 รายการ

2,265.00           2,265.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
2,265.00 บาท

ร้านชนิดาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิดา จิตรงามข า/
2,265.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.277

ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

39 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ าล าห้วยหว้า 
หมู่ที่ 3,4,6,12 ต าบลพลับพลาไชย 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-4-393

8,866,700.00    8,866,200.00     e-bidding 1.หจก.ส.โชคสองพัน/
6,649,000.00 บาท
2.หจก.ทรัพย์ดอนดอง/
6,692,620.00 บาท
3.บจก.ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง/
6,998,000.00 บาท
4.หจก.เจวีซี ก่อสร้าง/
7,447,000.00 บาท
5.บจก.ถาวรสุพรรณบุรี/
8,126,682.74 บาท
6.หจก.กิจสมชัย/
8,865,880.00 บาท

หจก.ส.โชคสองพัน/
6,649,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขที่ 142/2562 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

40 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ าล ารางบ้านชายคลอง
พัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง
 จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. 13-4-394

9,276,800.00    9,276,500.00     e-bidding 1.หจก.ส.โชคสองพัน/
7,000,000.00 บาท
2.บจก.ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง/
7,289,000.00 บาท
3.หจก.เจวีซี ก่อสร้าง/
7,885,000.00 บาท
4.หจก.ทรัพย์ดอนดอง/
8,384,870.00 บาท
5.บจก.ถาวรสุพรรณบุรี/
8,441,707.98 บาท
6.หจก.กิจสมชัย/
9,276,000.00 บาท

หจก.ส.โชคสองพัน/
7,000,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขที่ 143/2562 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

41 โครงการออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงสามจุ่น 
ต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-395

7,910,500.00    7,907,000.00     e-bidding 1.หจก.ส.โชคสองพัน/
7,892,500.00 บาท
2.หจก.ประภัตรรุ่งเรืองการ
โยธา/7,897,136.00 บาท
3.บจก.ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง/
7,899,000.00 บาท
4.บจก.สหสมชัยธนาพร/
7,908,000.00 บาท
5.หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
7,909,000.00 บาท

หจก.ส.โชคสองพัน/
7,892,500.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขที่ 145/2562 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

42 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าน้ าสาธารณะในพื้นที่
ต าบลบัวงาม ต าบลบัวงาม อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-391

691,700.00       691,600.00        e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
435,708.00 บาท
2.หจก.วิริยะฉันท์/
449,540.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
435,708.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

43 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าน้ าสาธารณะในพื้นที่
ต าบลดอนกรวย ต าบลดอนกรวย 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-392

1,517,300.00    1,517,100.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
910,260.00 บาท
2.หจก.วิริยะฉันท์/
1,213,600.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
910,260.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

44 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าน้ าสาธารณะในพื้นที่
ต าบลประสาทสิทธิ์ ต าบลประสาทสิทธิ์ 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-393

915,400.00       915,300.00        e-bidding บจก.เขาขวางเจริญศรี/
594,945.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
594,945.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

45 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองอนามยั-คลองดอนมะโนรา 
หมู่ที่ 4,6 ต าบลขุนพิทักษ์ อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-394

581,200.00       581,100.00        e-bidding 1.หจก.วิริยะฉันท์/
377,700.00 บาท
2.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
377,715.00 บาท

หจก.วิริยะฉันท์/
377,700.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

46 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าน้ าสาธารณะในพื้นที่
ต าบลท่านัด ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-395

1,565,800.00    1,565,600.00     e-bidding 1.หจก.วิริยะฉันท์/
1,252,400.00 บาท
2.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,563,600.00 บาท

หจก.วิริยะฉันท์/
1,252,400.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

47 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าน้ าสาธารณะในพื้นที่
ต าบลส่ีหมื่น ต าบลส่ีหมื่น อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-396

883,500.00       883,400.00        e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
547,708.00 บาท
2.หจก.วิริยะฉันท์/
706,700.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
547,708.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

48 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าน้ าสาธารณะในพื้นที่
ต าบลดอนไผ่ ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-397

1,734,500.00    1,734,300.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,040,580.00 บาท
2.หจก.วิริยะฉันท์/
1,214,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,040,580.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

49 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยหนองกล้า หมู่ที่ 3 
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-398

2,201,300.00    2,201,200.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,547,480.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
1,912,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,547,480.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

50 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยพุน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-399

3,220,300.00    3,220,100.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,314,180.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
2,735,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,314,180.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

51 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยแม่ประจัน แห่งที่ 14
 หมู่ที่ 5 ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-400

2,075,900.00    2,075,800.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,458,800.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
1,805,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,458,800.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

52 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยลวก หมู่ที่ 7 
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-401

2,187,000.00    2,186,900.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,557,480.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
1,900,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,557,480.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

53 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยพุตะแบกล่าง หมู่ที่ 7
 ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-402

3,231,700.00    3,231,500.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,306,680.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
2,745,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,306,680.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

54 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยบ้านหินสี  หมู่ที่ 4 
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-403

3,178,100.00    3,177,900.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,364,800.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
2,668,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,364,800.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

55 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยนาช่อง หมู่ที่ 7 
ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
รหัสโครงการ รบ.14-4-404

3,206,700.00    3,206,600.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,481,800.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
2,660,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,481,800.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

56 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 7 
ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-405

3,428,500.00    3,428,300.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,480,000.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
2,670,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,480,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

57 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยรางไข่เน่า หมู่ที่ 2 
ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-406

3,983,700.00    3,983,600.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,848,000.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
3,385,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,848,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

58 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 7 
ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-407

2,188,400.00    2,188,400.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,509,000.00 บาท
2.หจก.วิริยะฉันท์/
1,860,100.00 บาท
3.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
1,904,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,509,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

59 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 11
 ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-408

3,234,200.00    3,234,100.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,194,800.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
2,748,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,194,800.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

60 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 16
 ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-409

2,994,000.00    2,994,000.00     e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,040,800.00 บาท
2.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
2,545,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,040,800.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

61 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 17
 ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-4-410

745,700.00       745,500.00        e-bidding 1.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
424,800.00 บาท
2.หจก.วิริยะฉันท์/
447,300.00 บาท
3.หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง/
544,000.00 บาท
4.หจก.ทรัพย์ดอนทอง/
630,325.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
424,800.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

62 โครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ทุ่งหมูปล่อย หมู่ที่ 7 ต าบลหนองพันจันทร์ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ 
รบ.14-3-007

2,412,500.00    2,412,500.00     e-bidding 1.บจก.ฟร้อนท์ไลน์ เอน็จเินียร่ิง/
2,050,850.57 บาท
2.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,096,400.00 บาท

บจก.ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง/
2,050,850.57 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

63 โครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองธง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองพันจันทร์ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ 
รบ.14-3-008

2,419,000.00    2,419,000.00     e-bidding 1.บจก.รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ/
1,820,0000.00 บาท
2.บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,097,200.00 บาท

บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ/
1,820,0000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

64 โครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หนองตาเล็ก  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองพันจันทร์ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ 
รบ.14-3-009

2,417,400.00    2,417,400.00     e-bidding บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,107,800.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,107,800.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

65 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยหนองสระ-หุบตะโก 
บ้านหนองไก่เถื่อน ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-154

4,500,000.00    4,500,000.00     e-bidding บจก.เพชรพลัง/
4,500,000.00 บาท

บจก.เพชรพลัง/
4,450,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

66 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบ้านพุตูม หมู่ที่ 5 
ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ.19-4-155

3,494,500.00    3,494,300.00     e-bidding บจก.เพชรพลัง/
3,494,300.00 บาท

บจก.เพชรพลัง/
3,464,300.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

67 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล ารางสาธารณะ 
(ล าเหมืองกลาง) หมู่ที่ 3,4,5 ต าบลบ้านกุ่ม 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ
 พบ.19-4-156

802,700.00       802,700.00        e-bidding 1.หจก.เพชรธนวงศ์/
800,000.00 บาท
2.หจก.พรประวัตรก่อสร้าง/
802,600.00 บาท
3.หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/
802,700.00 บาท

หจก.เพชรธนวงศ์/
800,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

68 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ าบ้านบ่อตะกั่ว หมู่ที่ 3
 ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ.19-4-157

2,589,600.00    2,589,600.00     e-bidding 1.หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/
2,585,000.00 บาท
2.หจก.พรประวัตรก่อสร้าง/
2,589,000.00 บาท
3.หจก.เพชรธนวงศ์/
2,589,600.00 บาท

หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/
2,585,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

69 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าเรือ-คลองประดู่ 
ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
รหัสโครงการ พบ.19-4-158

4,144,000.00    4,143,700.00     e-bidding 1.บจก.เพชรพลัง/
4,141,000.00 บาท
2.หจก.บึงปรีดา/
4,143,700.00 บาท

บจก.เพชรพลัง/
4,130,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

70 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ าสาธารณะ
ห้วยตะแกละ หมู่ที่ 5 ต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง
 จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-159

4,999,900.00    4,999,700.00     e-bidding 1.หจก.บึงปรีดา/
4,990,000.00 บาท
2.บจก.เพชรพลัง/
4,997,000.00 บาท

หจก.บึงปรีดา/
4,980,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

71 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยใหญ่ บ้านโพธิ์ลอย 
ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รหัสโครงการ พบ.19-4-160

4,069,100.00    4,068,900.00     e-bidding 1.หจก.เถ้าแก่น้อย คอนกรีต/
3,743,388.00 บาท
2.บจก.เพชรพลัง/
4,066,000.00 บาท
3.หจก.บึงปรีดา/
4,068,900.00 บาท

หจก.เถ้าแก่น้อย คอนกรีต/
3,743,388.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

72 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยเขาพระ หมู่ที่ 1 
ต าบลทับคาง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ.19-4-161

4,856,400.00    4,856,100.00     e-bidding 1.หจก.เถ้าแก่น้อย คอนกรีต/
4,680,970.00 บาท
2.หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/
4,865,000.00 บาท
3.หจก.พรประวัตรก่อสร้าง/
4,873,800.00 บาท
4.หจก.เพชรธนวงศ์/
4,874,800.00 บาท

หจก.เถ้าแก่น้อย คอนกรีต/
4,680,970.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กันยายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

73 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ าบ้านซ่อง หมู่ที่ 6
 ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ..19-4-162

4,999,900.00    4,999,600.00     e-bidding 1.หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/
4,990,000.00 บาท
2.หจก.เพชรธนวงศ์/
4,999,600.00 บาท
3.หจก.พรประวัตรก่อสร้าง/
4,998,000.00 บาท

หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/
4,990,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

74 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยกระแทก หมู่ที่ 1 
ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ.19-4-163

4,875,000.00    4,874,800.00     e-bidding 1.หจก.เถ้าแก่น้อย คอนกรีต/
4,680,970.00 บาท
2.หจก.โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/
4,865,000.00 บาท
3.หจก.พรประวัตรก่อสร้าง/
4,873,800.00 บาท
4.หจก.เพชรธนวงศ์/
4,874,800.00 บาท

หจก.เถ้าแก่น้อย คอนกรีต/
4,680,970.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

75 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ า ซอยทุ่งกระทิง 
บ้านโปร่งส าโหร่ง หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-492

4,539,800.00    4,539,700.00     e-bidding 1.บจก.คอนเซ็ฟ เทรดด้ิงแอนด์
คอน/
4,514,000.00 บาท
2.บจก.โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น/
4,538,700.00 บาท

บจก.คอนเซ็ฟ เทรดด้ิงแอนด์คอน/
4,514,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

76 โครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 หมู่ที่ 7 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม รหัสโครงการ นฐ.13-3-001

2,606,800.00    2,606,800.00     e-bidding บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ/
2,079,000.00 บาท

บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ/
2,079,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา


