
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

1 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 9371 รบ. จํานวน 6 รายการ 1,677.76              1,677.76              เฉพาะ

เจาะจง

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/1,677.76 บาท บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/

1,677.76 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.076

ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

2 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ

วัสดุการเกษตร จํานวน 8 รายการ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4 รายการ

6,998.00              6,998.00              เฉพาะ

เจาะจง

บจก. เคี้ยงเส็งซัพพลาย/6,998.00 บาท บจก.เคี้ยงเส็งซัพพลาย/

6,998.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.077

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

3 ซื้อวัสดุสํารวจ จํานวน 1 รายการ

และวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

12,040.00            12,040.00            เฉพาะ

เจาะจง

บจก. เคี้ยงเส็งซัพพลาย/12,040.00 บาท บจก.เคี้ยงเส็งซัพพลาย/

12,040.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.078

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

4 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กง 4950 รบ. จํานวน 3 รายการ

1,120.00              1,120.00              เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/1,120.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

1,120.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.079

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

5 จางซอมรถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน บล 4983 รบ. จํานวน 3 รายการ

1,120.00              1,120.00              เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/1,120.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

1,120.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.080

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

6 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ

หมายเลขทะเบียน 82-0949 รบ. จํานวน 2 รายการ

2,800.00              2,800.00              เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/2,800.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

2,8000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.081

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

7 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง

สทภ.7 4120-001-0001-9,

สทภ.7 4120-001-0001-51

และสทภ.7 4120-001-0001-61

4,500.00              4,500.00              เฉพาะ

เจาะจง

นายนพดล จรัสเอี่ยม/4,500.00 บาท นายนพดล จรัสเอี่ยม/

4,500.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.082

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 30,174.00            30,174.00            เฉพาะ

เจาะจง

บจก. ริโก (ประเทศไทย)/30,174.00 บาท บจก.ริโก (ประเทศไทย)/

30,174.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.083

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

9 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน นข 5229 รบ. จํานวน 19 รายการ

9,641.77              9,641.77              เฉพาะ

เจาะจง

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/9,641.77 บาท บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/

9,641.77 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.084

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

10 ซื้อวัสดุกอสราง สําหรับงานโครงการกอสรางแหลงน้ําบานไลโว 

จํานวน ๙ รายการ

174,670.00          174,670.00          เฉพาะ

เจาะจง

บจก. พี พลัส พี ริช/174,670.00 บาท บจก. พี พลัส พี ริช/

174,670.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.085

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

11 จางทําปาย สําหรับงานโครงการกอสรางแหลงน้ําบานไลโว 

จํานวน ๔ รายการ

35,800.00            35,800.00            เฉพาะ

เจาะจง

บจก. พี พลัส พี ริช/35,800.00 บาท บจก. พี พลัส พี ริช/

35,800.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.086

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

12 ซื้อวัสดุกอสราง สําหรับงานโครงการกอสรางแหลงน้ําบานสาละวะ

จํานวน ๙ รายการ

205,832.00          205,832.00          เฉพาะ

เจาะจง

บจก. พี พลัส พี ริช/205,832.00 บาท บจก. พี พลัส พี ริช/

205,832.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.087

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

13 จางทําปาย สําหรับงานโครงการกอสรางแหลงน้ําบานสาละวะ 

จํานวน ๔ รายการ

37,150.00            37,150.00            เฉพาะ

เจาะจง

บจก. พี พลัส พี ริช/37,150.00 บาท บจก. พี พลัส พี ริช/

37,150.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.088

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

14 จางซอมบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๓๒ รบ. จํานวน ๑๙ รายการ

50,593.35            50,593.35            เฉพาะ

เจาะจง

บจก. โตโยตาธีรชัยราชบุรี ผูจําหนายโตโยตา/
50,593.35 บาท บจก. โตโยตาธีรชัยราชบุรี ผูจําหนายโตโยตา/

50,593.35 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.089

ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  พฤษภาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับที่ 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  พฤษภาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

15 งานซื้อทอเหล็กกลาเชื่อมดวยไฟฟาแบบตะเข็บเกลียวสําหรับสงน้ํา

พรอมวางเรียงเชื่อมตอ ทดสอบและวัสดุอื่น ๆ จํานวน 1 งาน 

(รวม 23 รายการ) สําหรับงานโครงการกอสรางแหลงน้ํา บานไลโว 

ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสโครงการ กจ. 14-3-031

8,718,032.00 8,718,032.00 e-bidding 1.บจก.พี พลัส พี ริช/๘,๖๒๓,๑๐๖.๐๐ บาท

2.บจก.สยามซินดิเคทเทคโนโลย/ี๑๐,๐๒๕,๗๓๐.๐๐ บาท

3.บจก.เทสโกเอ็นจิเนีย/๑๐,๐๒๗,๖๐๖.๖๕ บาท

บจก.พี พลัส พี ริช/

๘,๖๒๓,๑๐๖.๐๐ บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 76/2563

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 2563

16 งานซื้อทอเหล็กกลาเชื่อมดวยไฟฟาแบบตะเข็บเกลียวสําหรับสงน้ํา

พรอมวางเรียงเชื่อมตอ ทดสอบและวัสดุอื่น ๆ จํานวน 1 งาน 

(รวม 21 รายการ) สําหรับงานโครงการกอสรางแหลงน้ํา บานสาละวะ 

ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี 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.สยามซินดิเคทเทคโนโลย/ี๑๐,๔๐๖,๗๖๐.๐๐ บาท

3.บจก.เทสโกเอ็นจิเนีย/๑๐,๔๐๗,๕๓๙.๐๔ บาท

บจก.พี พลัส พี ริช/

๘,๙๙๙,๙๖๐.๐๐ บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 77/2563

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 2563

17 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนสหกรณหนองพลับรุงเรือง

ในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหนองพลับ-กลัดหลวง 

บานโปงแย หมูที่ 6 ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา 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/

29,571,300.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 78/2563

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ไดรับจัดสรรเงิน

จากสํานักงบประมาณ 

เปนเงิน 

29,571,300.00 บาท

18 โครงการอนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ําหนองกลางบาน หมูที่ 13 

ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

รหัสโครงการ พบ.19-4-167

4,200,000.00        4,199,600.00        e-bidding 1.หจก.โชควันฉัตรทายางกอสราง/๔,๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

2.หจก.เพชรธนวงศ/๔,๑๙๙,๖๐๐.๐๐ทบาท

หจก.โชควันฉัตร ทายาง กอสราง/

4,150,200.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 79/2563

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ไดรับจัดสรรเงิน

จากสํานักงบประมาณ 

เปนเงิน 

4,150,200.00 บาท

19 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงค (หนองพลับ-กลัดหลวง) แหงที่ 2 

ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

รหัสโครงการ พบ. 19-4-165

6,400,000.00        6,399,900.00        e-bidding 1.หจก.โชควันฉัตรทายางกอสราง/๖,๓๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

2.หจก.เพชรธนวงศ/๖,๓๙๙,๙๐๐.๐๐

หจก.โชควันฉัตร ทายาง กอสราง/

5,693,100.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 80/2563

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ไดรับจัดสรรเงิน

จากสํานักงบประมาณ 

เปนเงิน 

5,693,100.00 บาท

20 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงค (หนองพลับ-กลัดหลวง) แหงที่ 3

ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

รหัสโครงการ 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/

17,596,200.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 81/2563

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ไดรับจัดสรรเงิน

จากสํานักงบประมาณ 

เปนเงิน 

17,596,200.00 บาท

21 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําลําหวยชุมนุมกระดาน (ตอน 2) หมูที่ 4 

ตําบลไรใหม อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รหัสโครงการ ปข. 20-4-456

5,000,000.00        5,000,000.00        e-bidding หจก. ส.จ.ตี๋/4,982,000.00 บาท หจก. ส.จ.ตี๋/

4,982,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 82/2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

หางฯ ยินดีลดราคา

คากอสราง คงเหลือ

4,980,000.00 บาท

22 โครงการอนุรักษฟนฟูลําหวยตาจุก หมูที่ 6 

ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รหัสโครงการ ปข. 20-4-496

4,150,400.00        4,150,200.00        e-bidding หจก. ส.จ.ตี๋/4,132,000.00 บาท หจก. ส.จ.ตี๋/

4,132,200.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 83/2563

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

หางฯ ยินดีลดราคา

คากอสราง คงเหลือ

4,130,000.00 บาท

23 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงค (หนองพลับ-กลัดหลวง) แหงที่ 1 

ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รหัสโครงการ ปข.20-4-498

6,400,000.00        6,399,800.00        e-bidding 1.บจก.คอนเซ็ฟ เทรดดิ้ง แอนด คอน/6,385,๐๐๐.๐๐ บาท

2.หจก.มานะการโยธาและเพื่อน/6,399,8๐๐.๐๐ บาท

บจก.คอนเซ็ฟ เทรดดิ้ง แอนด คอน/

6,021,300.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 84/2563

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ไดรับจัดสรรเงิน

จากสํานักงบประมาณ 

เปนเงิน 

6,021,300.00 บาท

24 โครงการอนุรักษฟนฟูลําหวยตาเมือง บานโปงเกตุบน หมูที่ 11

ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

รหัสโครงการ พบ. 19-4-152

3,848,200.00        3,848,000.00        e-bidding 1.หจก. เพชรธนวงศ/3,788,888.00 บาท

2.หจก. โชควันฉัตรทายางกอสราง/3,848,000.00 บาท

หจก. เพชรธนวงศ/

3,788,888.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 87/2563

ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

25 โครงการปรับปรุงฟนฟูอางเก็บน้ําหนองจิก

ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

รหัสโครงการ พบ. 19-4-169

2,703,700.00        2,703,600.00        e-bidding 1.หจก. เพชรธนวงศ/2,688,888.00 บาท

2.หจก. โชควันฉัตรทายางกอสราง/2,703,600.00 บาท

หจก. เพชรธนวงศ/

2,688,888.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 88/2563

ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

26 โครงการอนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ําเขาอางแกว หมูที่ 13 

ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

รหัสโครงการ พบ. 19-4-166

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

2.หจก.โชควันฉัตรทายางกอสราง/3,489,700.00 บาท

หจก.เพชรธนวงศ/

3,144,200.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 89/2563

ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ไดรับจัดสรรเงิน

จากสํานักงบประมาณ 

เปนเงิน 

3,144,200.00 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  พฤษภาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

27 โครงการปรับปรุงฟนฟูคลองเจ็กสี

ตําบลโพพระ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

รหัสโครงการ พบ. 19-4-170

9,800,000.00        9,798,900.00        e-bidding 1.หจก.เถาแกนอย/9,793,267.72  บาท

2.หจก.โชควันฉัตร ทายาง กอสราง/9,798,900.00 บาท

หจก.เถาแกนอย คอนกรีต/

๙,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

อยูระหวาง

เวนระยะเวลาอุทธรณ

กอนการลงนามในสัญญา

หางฯ ยินดีลดราคา

คากอสราง คงเหลือ

๙,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
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