
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน
สทภ.7 4420-001-0001-88 และ สทภ.7 
4420-001-0001-90 จ านวน 2 เคร่ือง

2,200.00                2,200.00                 เฉพาะ
เจาะจง

นายนพดล จรัสเอ่ียม/2,200.00 บาท นายนพดล จรัสเอ่ียม/
2,200.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.051

ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2563

2 จ้างท าไวนิล จ านวน 2 รายการ 3,750.00                3,750.00                 เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/3,750.00 บาท ร้านเมืองราชการพิมพ์/
3,750.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.052

ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ
วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ

34,972.00              34,972.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/34,972.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/34,972.00 
บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.053

ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563

4 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
กบ 9284 รบ. จ านวน 9 รายการ

29,004.58              29,004.58               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/29,004.58 บาท บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
29,004.58 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.054

ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563

5 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
กบ 9280 รบ. จ านวน 13 รายการ

12,904.91              12,904.91               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/12,904.91 บาท บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
12,904.91 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.055

ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563

6 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
กบ 1096 รบ. จ านวน 13 รายการ

30,264.95              30,264.95               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/30,264.95 บาท บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
30,264.95 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.056

ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563

7 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
กฉ 4663 รบ. จ านวน 7 รายการ

8,517.20                8,517.20                 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/8,517.20 บาท บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
8,517.20 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.057

ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  เมษายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  เมษายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

8 ซ้ือวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 11 รายการ
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ และวัสดุ
งานบ้านครัว จ านวน 1 รายการ

123,098.00             123,098.00              เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/123,098.00 บาท บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/123,098.00
 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.058

ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563

9  ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED 
แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง

14,340.00              14,340.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/14,340.00 บาท ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
14,340.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.059

ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563

10 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ
จ านวน 8 เคร่ือง

42,560.00              42,560.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/42,560.00 บาท ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
42,560.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.060

ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563

11 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ 
แบบท่ี 3 จ านวน 1 เคร่ือง

28,590.00              28,590.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/28,590.00 บาท ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
28,590.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.061

ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563

12 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ จ านวน 10 ชุด

99,500.00              99,500.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/99,500.00 บาท ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
99,500.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.062

ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563

13 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
กง 3563 รบ. จ านวน 10 รายการ

5,497.50                5,497.50                 เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิตาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/5,497.50 บาท

ร้านชนิตาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/
5,497.50 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.063

ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 19,099.50              19,099.50               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/19,099.50 บาท บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/19,099.50
 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.064

ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 14,332.00              14,332.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
14,332.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
14,332.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.065

ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 18,520.00              18,520.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/18,520.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/18,520.00 
บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.066

ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  เมษายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,600.00                3,600.00                 เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/3,600.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
3,600.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.067

ลงวันท่ี 13 เมษายน 2563

18 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

21,000.00              21,000.00               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.บี.พี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนช่ันแนล/21,000.00 บาท บจก.บี.พี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนช่ันแนล/
21,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.068

ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563

19 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
จ านวน 1 เคร่ือง

15,500.00              15,500.00               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.บี.พี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนช่ันแนล/15,500.00 บาท บจก.บี.พี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนช่ันแนล/
15,500.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.069

ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563

20 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
OEM

6,600.00                6,600.00                 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.บี.พี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนช่ันแนล/6,600.00 บาท บจก.บี.พี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนช่ันแนล/
6,600.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.070

ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563

21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 27,500.00              27,500.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/27,500.00 บาท ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/
27,500.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.071

ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563

22 จ้างซ่อมเปล่ียนระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในและ
ภายนอกอาคาร จ านวน 3 จุด

4,445.00                4,445.00                 เฉพาะ
เจาะจง

นายอนุรัตน์ เรืองทับ/4,445.0 บาท นายอนุรัตน์ เรืองทับ/
4,445.0 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.072

ลงวันท่ี 17 เมษายน 2563

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,328.00                1,328.00                 เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์สุพรรณบุรี/1,328.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์สุพรรณบุรี/1,328.00
 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.073

ลงวันท่ี 23 เมษายน 2563

24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 17 รายการ 30,320.00              30,320.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/30,320.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/
30,320.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.074

ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ

64,864.00              64,864.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/64,864.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์ราชบุรี/64,864.00 
บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.075

ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  เมษายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

26 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านประจ าไม้ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-030

3,232,600.00          3,232,600.00           e-bidding 1. บจก.รีวอลูช่ัน เอ็นเตอร์ไพร์ซ/2,729,000.00 บาท
2. บจก. เขาขวางเจริญศรี/2,947,800.00 บาท
3. หจก.จิรกาญจน์โยธา/3,187,000.00 บาท

(ผู้เสนอราคาล าดับท่ี 3 ไม่ผ่านการพิจารณา)

บจก.รีวอลูช่ัน เอ็นเตอร์ไพร์ซ/
2,729,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขท่ี 72/2563
ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563

27 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า สนับสนุน
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
ห้วยเขย่ง ช่วง 3 บ้านไร่ หมู่ท่ี 6 ต าบลห้วยเขย่ง
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ.14-3-029

10,891,500.00        10,891,400.00          e-bidding 1. บจก. เขาขวางเจริญศรี/9,439,400.00 บาท
2. หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/10,339,000.00 บาท

 บจก. เขาขวางเจริญศรี/
9,439,400.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขท่ี 73/2563
ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ
และอาคารชุด ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 เลขท่ี 
195 หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

490,300.00             488,300.00              เฉพาะ
เจาะจง

นายรังสรรค์ ยัญญลักษณ์/488,067.00 บาท นายรังสรรค์ ยัญญลักษณ์/
488,067.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขท่ี 74/2563
ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563

29 ปรับปรุงระบบประปาในส านักงานทรัพยากรน้ าภาค
 ๗ เลขท่ี 195 หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยไผ่ 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1,620,000.00          1,620,000.00           e-bidding การประปาส่วนภูมิภาค/1,620,000.00 บาท การประปาส่วนภูมิภาค/
1,620,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขท่ี 75/2563
ลงวันท่ี 20 เมษายน 2563

30 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการจัด
พัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงค์ 
(หนองพลับ-กลัดหลวง) แห่งท่ี 3 
ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัส
โครงการ พบ.19-4-164

19,500,000.00        19,499,400.00          e-bidding 1.บจก.เพชรพลัง/19,400,000.00 บาท
2.หจก.บึงปรีดา/19,490,000.00 บาท

บจก.เพชรพลัง/
19,400,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

 - อยู่ระหว่าง
เว้นระยะเวลา

อุทธรณ์
ก่อนการลงนาม

ในสัญญา

31 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการจัด
พัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงค์ 
(หนองพลับ-กลัดหลวง) แห่งท่ี 1 
ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-498

6,400,000.00          6,399,800.00           e-bidding 1.บจก.คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน/
6,385,๐๐๐.๐๐ บาท
2.หจก.มานะการโยธาและเพ่ือน/6,399,8๐๐.๐๐ บาท

บจก.คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน/
6,385,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

 - อยู่ระหว่าง
เว้นระยะเวลา

อุทธรณ์
ก่อนการลงนาม

ในสัญญา



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  เมษายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

32 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการจัด
พัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงค์ 
(หนองพลับ-กลัดหลวง) แห่งท่ี 2 ต าบลไร่ใหม่พัฒนา
 อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-4-165

6,400,000.00          6,399,900.00           e-bidding 1.หจก.โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง/๖,๓๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท
2.หจก.เพชรธนวงศ์/๖,๓๙๙,๙๐๐.๐๐

หจก.โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง/
๖,๓๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

 - อยู่ระหว่าง
เว้นระยะเวลา

อุทธรณ์
ก่อนการลงนาม

ในสัญญา

33 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสระเก็บน้ าเขาอ่างแก้ว 
หมู่ท่ี 13 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-4-166

3,490,000.00          3,489,700.00           e-bidding 1.หจก.เพชรธนวงศ์/3,388,888.00 บาท
2.หจก.โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง/3,489,700.00 บาท

หจก.เพชรธนวงศ์/
3,388,888.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

 - อยู่ระหว่าง
เว้นระยะเวลา

อุทธรณ์
ก่อนการลงนาม

ในสัญญา

34 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสระเก็บน้ าหนองกลางบ้าน 
หมู่ท่ี 13 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-167

4,200,000.00          4,199,600.00           e-bidding 1.หจก.โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง/๔,๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
2.หจก.เพชรธนวงศ์/๔,๑๙๙,๖๐๐.๐๐ทบาท

หจก.โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง/
๔,๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

 - อยู่ระหว่าง
เว้นระยะเวลา

อุทธรณ์
ก่อนการลงนาม

ในสัญญา

35 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าสนับสนุนสหกรณ์
หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการจัดพัฒนาท่ีดิน
ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง 
บ้านโป่งแย้ หมู่ท่ี 6 ต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ 
พบ. 19-4-168

31,533,800.00        31,531,100.00          e-bidding 1.หจก.บึงปรีดา/31,500,000.00 บาท
2.บจก.เพชรพลัง/31,530,000.00 บาท

หจก.บึงปรีดา/
31,500,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

 - อยู่ระหว่าง
เว้นระยะเวลา

อุทธรณ์
ก่อนการลงนาม

ในสัญญา

36 งานซ้ือท่อเหล็กกล้าเช่ือมด้วยไฟฟ้าแบบตะเข็บ
เกลียวส าหรับส่งน้ าพร้อมวางเรียงเช่ือมต่อ ทดสอบ
และวัสดุอ่ืน ๆ จ านวน 1 งาน 
(รวม 23 รายการ) ส าหรับงานโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ า บ้านไล่โว่ ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-3-031

9,027,700.00 9,027,700.00 e-bidding 1.บจก.พี พลัส พี ริช/๘,๖๒๓,๑๐๖.๐๐ บาท
2.บจก.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี/๑๐,๐๒๕,๗๓๐.๐๐ บาท
3.บจก.เทสโกเอ็นจิเนีย/๑๐,๐๒๗,๖๐๖.๖๕ บาท

บจก.พี พลัส พี ริช/๘,๖๒๓,๑๐๖.๐๐
 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

 - ระหว่างเรียกท า
สัญญา



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  เมษายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

37 งานซ้ือท่อเหล็กกล้าเช่ือมด้วยไฟฟ้าแบบตะเข็บ
เกลียวส าหรับส่งน้ าพร้อมวางเรียงเช่ือมต่อ ทดสอบ
และวัสดุอ่ืน ๆ จ านวน 1 งาน 
(รวม 21 รายการ) ส าหรับงานโครงการก่อสร้าง
แหล่งน้ า บ้านสาละวะ ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ 
กจ. 14-3-032

9,049,363.00          9,049,363.00           e-bidding 1.บจก.พี พลัส พี ริช/๘,๙๙๙,๙๖๐.๐๐ บาท
2.บจก.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี/๑๐,๔๐๖,๗๖๐.๐๐ บาท
3.บจก.เทสโกเอ็นจิเนีย/๑๐,๔๐๗,๕๓๙.๐๔ บาท

บจก.พี พลัส พี ริช/๘,๙๙๙,๙๖๐.๐๐
 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

 - ระหว่างเรียกท า
สัญญา

38 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูคลองเจ็กสี ต าบลโพพระ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-4-170

9,800,000.00          9,798,900.00           e-bidding  -  -  -  - ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซ้ือจัด

จ้าง


