
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

1 จางซอมรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน 82-2120 รบ. 

จํานวน 3 รายการ

3,850.00                3,850.00                 เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

3,850.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

3,850.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.023

ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

2 จางซอมรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน 82-0949 รบ. 

จํานวน 4 รายการ

2,700.00                2,700.00                 เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

2,700.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

2,700.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.024

ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

3 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 

จํานวน 300 ลิตร

7,761.00                7,761.00                 เฉพาะ

เจาะจง

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณบุร/ี

7,761.00 บาท

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณบุร/ี7,761.00

 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.025

ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 980.00                  980.00                   เฉพาะ

เจาะจง

รานศึกษาภัณฑราชบุร/ี

980.00 บาท

รานศึกษาภัณฑราชบุร/ี

980.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.026

ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

5 จางซอมรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กบ 9281 รบ. 

จํานวน 15 รายการ

11,133.89              11,133.89               เฉพาะ

เจาะจง

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี

11,133.89 บาท

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี

11,133.89 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.027

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563

6 จางซอมรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กบ 9072 รบ. 

จํานวน 10 รายการ

4,228.64                4,228.64                 เฉพาะ

เจาะจง

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี

4,228.64 บาท

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี4,228.64

 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.028

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563

7 จางซอมรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กฉ 4663 รบ. 

จํานวน 8 รายการ

2,266.26                2,266.26                 เฉพาะ

เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/

2,266.26 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/

2,266.26 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.029

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

8 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 

หมายเลข สทภ.7 7440-001-0001-8 

จํานวน 2 รายการ

2,430.00                2,430.00                 เฉพาะ

เจาะจง

รานแคตตัสกิกะไบต/

2,430.00 บาท

รานแคตตัสกิกะไบต/

2,430.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.030

ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563

9 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กน 5860 รบ. 

จํานวน 15 รายการ

7,753.22                7,753.22                 เฉพาะ

เจาะจง

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี

7,753.22 บาท

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุรี/7,753.22

 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.031

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563

10 จางซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร 

หมายเลข สทภ.7 (ตก.) 7430-001-0003-63 

จํานวน 3 รายการ

2,500.00                2,500.00                 เฉพาะ

เจาะจง

รานแคตตัสกิกะไบต/

2,500.00 บาท

รานแคตตัสกิกะไบต/

2,500.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.032

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

และวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ

46,065.00              46,065.00               เฉพาะ

เจาะจง

รานศึกษาภัณฑราชบุร/ี

46,065.00 บาท

รานศึกษาภัณฑราชบุร/ี

46,065.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.033

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563

12 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กฉ 9381 รบ. 

จํานวน 18 รายการ

81,536.68              81,536.68               เฉพาะ

เจาะจง

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี

81,536.68 บาท

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี

81,536.68 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.034

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563

13 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (น้ํามันดีเซล) 

จํานวน 3,000 ลิตร

77,310.00              77,310.00               เฉพาะ

เจาะจง

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณบุร/ี

77,310.00 บาท

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณบุร/ี77,310.00

 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.035

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

14 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ

หนองหญากาด หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา อําเภอ

หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

รหัสโครงการ กจ.14-4-210/1

3,800,000.00          3,799,800.00           e-bidding 1. หจก.ทรัพยดอนทอง/2,340,419.00 บาท

2. หจก.ส.โชคสองพัน/2,356,000.00 บาท

3. หจก.กิจสมชัย/2,469,870.00 บาท

4. หจก.จิตติชัยการโยธา/2,811,000.00 บาท

5. บจก.ท.ีดี.ดี. กอสราง/3,289,000.00 บาท

6. หจก.จิรกาญจนโยธา/3,340,000.00 บาท

7. บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท /

3,580,000.00 บาท

8. บจก.โตวันทรานสปอรต /3,600,000.00 บาท

หจก.ทรัพยดอนทอง/

2,340,000.00 บาท

(ตอรองราคาคงเหลือ)

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

 - รอรับ

การจัดสรร

งบประมาณ



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

15 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําบานหนองขอย   

ชวง 2 หมูที่ 9 ตําบลหนองนกแกว   

อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   

รหัสโครงการ กจ.14-4-265/1

28,198,700.00        28,198,300.00         e-bidding ๑. หจก.ส.โชคสองพัน/18,000,000.00 บาท

๒. บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น/ 22,000,000.00 บาท

๓. หจก.จิรกาญจนโยธา/22,560,000.00 บาท

๔. บจก.ทามะกาแอสฟลท/23,118,000.00 บาท

๕. หจก.เจ วี ซี กอสราง/23,249,000.00 บาท

๖. บจก.ธนวัฒนสุวรรณ/23,670,000.00 บาท

๗. บจก.พี พลัส พี ริช/23,768,406.50 บาท

๘. หจก.วรรณธนานนท กอสราง/23,820,000.00 บาท

๙. หจก.สินพัฒนกาญจน/24,814,504.00 บาท

๑๐. หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น/26,000,000.00 บาท

๑๑. หจก.ชนะวงศวิสุทธิ์กอสราง/26,789,000.00 บาท

๑๒. หจก.ส.ศิริพงษ/27,812,000.00 บาท

หจก.ส.โชคสองพัน/

18,000,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

 - อยูระหวาง

เวนระยะเวลา

อุทธรณ

กอนการลงนามใน

สัญญา



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

16 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําบานหนองงูเหลือม 

หมูที่ 3 ตําบลหนองนกแกว อําเภอเลาขวัญ จังหวัด

กาญจนบุรี รหัสโครงการ 

กจ. 14-4-268/1

16,103,400.00        16,102,700.00         e-bidding 1. หจก.กิจสมชัย/11,595,000.00 บาท

2. บจก.ธนวัฒนสุวรรณ/ 12,000,000.00 บาท

3. หจก.ส.โชคสองพัน/12,500,000.00 บาท

4. บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น/12,882,000.00 บาท

5. บจก.พี พลัส พี ริช /13,579,371.00 บาท

6. หจก.เจ วี ซี กอสราง/14,148,000.00 บาท

7. หจก.สินพัฒนกาญจน/14,170,992.00 บาท

8. หจก.ชนะวงศวิสุทธิ์กอสราง/14,298,000.00 บาท

9. หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น/14,400,000.00 บาท

10. หจก.จิรกาญจนโยธา/14,500,000.00 บาท

หจก.กิจสมชัย/

11,595,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

 - อยูระหวาง

เวนระยะเวลา

อุทธรณ

กอนการลงนามใน

สัญญา



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

17 โครงการอนุรักษฟนฟูลําหวยเวียคะดี้ หมูที่ 6,7 

ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสโครงการ กจ. 14-4-539

47,600,000.00        47,599,700.00         e-bidding 1. หจก.จิรกาญจนโยธา/42,500,000.00 บาท

2. บจก.สุนิสาจุฬารัตนการโยธา/ 42,900,000.00 บาท

3. หจก.ชนะวงศวิสุทธิ์กอสราง/45,219,500.00 บาท

4. หจก.จิตติชัยการโยธา/39,000,000.00 บาท

5. หจก.โรงปูนเขตรุงเรือง /40,000,000.00 บาท

(ผูเสนอราคาลําดับที่ 4 และ 5 ไมผานการพิจารณา)

หจก.จิรกาญจนโยธา/

42,500,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

 - อยูระหวาง

เวนระยะเวลา

อุทธรณ

กอนการลงนามใน

สัญญา

18 โครงการอนุรักษฟนฟูคลองกรูด หมูที่ 4 

ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รหัสโครงการ ปข. 20-4-470

14,500,000.00        14,499,700.00         e-bidding 1. หจก.มานะการโยธาและเพื่อน/14,466,600.00 บาท

2. หจก.พรไพบูลย (2540)/ 14,474,705.00 บาท

หจก.มานะการโยธาและเพื่อน/

14,460,000.00 บาท

(ตอรองราคาคงเหลือ)

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

 - อยูระหวาง

เวนระยะเวลา

อุทธรณ

กอนการลงนามใน

สัญญา

19 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ํา สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

หวยเขยง ชวง 3 บานไร หมูที่ 6 ตําบลหวยเขยง

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

รหัสโครงการ กจ.14-3-029

10,981,500.00        10,981,400.00         e-bidding  -  -  -  - อยูระหวาง

ปรับปรุงราง

เอกสาร e-bidding

20 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตย สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวงหวยเขยง บานประจําไม 

หมูที่ 4 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-030

3,232,600.00          3,232,600.00           e-bidding  -  -  -  - อยูระหวาง

ปรับปรุงราง

เอกสาร e-bidding
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