
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๘๔ รบ. จ านวน ๔ รายการ

4,721.91             4,721.91             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
4,721.91 บาท

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
4,721.91 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.136

ลงวันที  2 กันยายน 2563

2 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี ) ส าหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กพ ๑๒๘๗ รบ จ านวน ๑ รายการ

3,531.00             3,531.00             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
3,531.00 บาท

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
3,531.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.137

ลงวันที  2 กันยายน 2563

3 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ส าหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กพ ๑๒๘๗ รบ. จ านวน ๑ รายการ

27,000.00           27,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. ราชบุรีศูนย์รวมยาง/
27,000.00 บาท

บจก. ราชบุรีศูนย์รวมยาง/
27,000.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.138

ลงวันที  3 กันยายน 2563

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๔ รายการ

10,058.00           10,058.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)/
10,058.00 บาท

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)/
10,058.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.139

ลงวันที  3 กันยายน 2563

5 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๒๐ รายการ

24,720.00           24,720.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
24,720.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
24,720.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.140

ลงวันที  3 กันยายน 2563

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน ๓ รายการ

2,380.00             2,380.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
2,380.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
2,380.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.141

ลงวันที  3 กันยายน 2563

7 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๓๘๐ รบ. จ านวน ๔๐ รายการ

34,028.14           34,028.14           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
34,028.14 บาท

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
34,028.14 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.142

ลงวันที  3 กันยายน 2563

8 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี ) ส าหรับรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กง ๔๙๕๐ รบ. จ านวน ๑ รายการ

3,200.00             3,200.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิตาพาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/
3,200.00 บาท

ร้านชนิตาพาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/
3,200.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.143

ลงวันที  8 กันยายน 2563

9 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื องพิมพ์เอกสาร) 
หมายเลขทะเบียน สวพ.๗๔๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๕๕ จ านวน ๑ เครื อง

7,500.00             7,500.00             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. จอมบึงคอมพิวเตอร์/
7,500.00 บาท

บจก. จอมบึงคอมพิวเตอร์/
7,500.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.144

ลงวันที  8 กันยายน 2563

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน ๓ รายการ

23,340.00           23,340.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
23,340.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
23,340.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.145

ลงวันที  8 กันยายน 2563

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
จ านวน ๙ รายการ

14,835.00           14,835.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
14,835.00 บาท

บจก. เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
14,835.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.146

ลงวันที  8 กันยายน 2563

12 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๗๕ รบ. จ านวน ๑๓ รายการ

8,326.74             8,326.74             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. ช.เอราวัณ ออโตโมบิล ราชบุรี/
8,326.74 บาท

บจก. ช.เอราวัณ ออโตโมบิล ราชบุรี/
8,326.74 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.147

ลงวันที  10 กันยายน 2563

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน ๘ รายการ

12,305.00           12,305.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
12,305.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
12,305.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.148

ลงวันที  11 กันยายน 2563

14 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๓๗๑ รบ. จ านวน ๖ รายการ

1,827.56             1,827.56             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
1,827.56 บาท

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
1,827.56 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.149

ลงวันที  14 กันยายน 2563

15 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๕ รายการ

3,045.00             3,045.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
3,045.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
3,045.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.150

ลงวันที  14 กันยายน 2563

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  กันยายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับท่ี 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  กันยายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

16 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๗๕ รบ. จ านวน ๑๗ รายการ

34,559.93           34,559.93           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. ช.เอราวัณ ออโตโมบิล ราชบุรี/
34,559.93 บาท

บจก. ช.เอราวัณ ออโตโมบิล ราชบุรี/
34,559.93 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.151

ลงวันที  17 กันยายน 2563

17 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๖๖๓ รบ. จ านวน ๑๗ รายการ

18,521.70           18,521.70           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
18,521.70 บาท

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
18,521.70 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.152

ลงวันที  17 กันยายน 2563

18 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๘๐ รบ. จ านวน ๘ รายการ

4,074.56             4,074.56             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
4,074.56 บาท

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
4,074.56 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.153

ลงวันที  17 กันยายน 2563

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๒ รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ

49,629.00           49,629.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ โดยนายประเดิม  สัมฤทธ์ิเดชขจร/
49,629.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ โดยนายประเดิม  สัมฤทธ์ิเดชขจร/
49,629.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.154

ลงวันที  17 กันยายน 2563

20 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๓ รายการ 
วัสดุการเกษตร จ านวน ๕ รายการ และวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๙ รายการ

11,920.00           11,920.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
11,920.00 บาท

บจก. เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
11,920.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.155

ลงวันที  17 กันยายน 2563

21 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร 
หมายเลขครุภัณฑ์ สทภ.๗ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๑๒ จ านวน 1 เครื อง

3,300.00             3,300.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านธนกฤตพาณิช/
3,300.00 บาท

ร้านธนกฤตพาณิช/
3,300.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.156

ลงวันที  17 กันยายน 2563

22 จ้างบริการฉีดยาป้องกันก าจัดปลวก 
จ านวน ๗ อาคาร

97,370.00           97,370.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. เอ็นเทอร์ เซอร์วิส 2551/
97,370.00 บาท

บจก. เอ็นเทอร์ เซอร์วิส 2551/
97,370.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.157

ลงวันที  18 กันยายน 2563

23 จ้างท าความสะอาดเครื องปรับอากาศ
จ านวน ๓๑ เครื อง

15,600.00           15,600.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านนพดล แอร์ แอนด์ เทรดด้ิง/
15,600.00 บาท

ร้านนพดล แอร์ แอนด์ เทรดด้ิง/
15,600.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.158

ลงวันที  18 กันยายน 2563

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน ๘ รายการ

11,550.00           11,550.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ โดยนายประเดิม  สัมฤทธ์ิเดชขจร/
11,550.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ โดยนายประเดิม  สัมฤทธ์ิเดชขจร/
11,550.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.159

ลงวันที  18 กันยายน 2563

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน ๑ รายการ

13,000.00           13,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านธนกฤตพาณิช/
13,000.00 บาท

ร้านธนกฤตพาณิช/
13,000.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.160

ลงวันที  21 กันยายน 2563

26 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ ๑๐๙๕ รบ. จ านวน ๕ รายการ

2,469.56             2,469.56             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
2,469.56 บาท

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
2,469.56 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.161

ลงวันที  24 กันยายน 2563

27 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการ
แปลงเรียนรู้การท านาอย่างอัจฉริยะ
ต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-4-408

3,000,000.00       2,999,900.00       e-bidding หจก. นุชนารถ/2,990,000.00 บาท หจก. นุชนารถ/2,990,000.00 บาท ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขที  91/2563 
ลงวันที  15 กันยายน 2563

28 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบ้านหินดาดทอง หมู่ที  3 
ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-4-531

3,650,400.00 3,649,300.00 e-bidding 1.หจก. ดีเอสเค คอนสตรัคชั น/2,109,008.00 บาท
2.บจก. ธนวัฒน์สุวรรณ/2,189,000.00 บาท
3.หจก. ส.โชคสองพัน/2,262,588.00 บาท 
4.หจก. กิจสมชัย/2,381,167.00 บาท
5.สินพัฒนกาญจน์/2,554,510.00 บาท

หจก. ดีเอสเค คอนสตรัคชั น/2,109,008.00 บาท ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เว้นระยะเวลาอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

29 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าล าตะเพิน หมู่ที  1 
ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-4-535

9,125,500.00 9,125,300.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
การพิจารณาผล



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  กันยายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

30 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าหนองไก่เถื อน-อ่างขื อ 
ในพ้ืนที โครงการจัดที ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) หมู่ที  4-6 
ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-4-171

7,600,000.00 7,599,500.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
การพิจารณาผล

31 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าห้วยหนองไม้แก่น 
ในพ้ืนที โครงการจัดที ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-4-172

5,300,000.00 5,299,600.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
การพิจารณาผล

32 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าล าห้วยป่าถล่ม หมู่ที  6
ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข. 20-4-500

7,500,000.00 7,499,900.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
การพิจารณาผล

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าสนับสนุน
โครงการอันเนื องมาจากพระราชด าริอ่างเก็บน้ าวังส้มป่อย 
ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ. 14-4-242/1

16,800,000.00 16,799,800.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

34 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าห้วยท่าเคย หมู่ที  2,6,14 
ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ. 14-4-412

26,620,900.00 26,620,600.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

35 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าห้วยแห้ง หมู่ที  3,4,11,12,14,15 
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ. 14-4-413

12,500,000.00 12,499,500.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

36 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าจากอ่างเก็บน้ าหนองจิก 
สนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-3-006

48,200,000.00 48,199,900.00      e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
43,651,000.00 บาท

37 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าไม้รวก หมู่ที  1 
ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-3-008

1,896,000.00 1,896,000.00       e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
1,894,100.00 บาท

38 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังรวก หมู่ที  4 
ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-3-009

1,894,000.00 1,894,000.00       e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
1,820,500.00 บาท



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  กันยายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

39 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวประจันต์ หมู่ที  2
ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-3-009

2,181,000.00 2,180,900.00       e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
2,181,000.00 บาท

40 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด 
ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ. 14-3-010

34,718,000.00 34,717,600.00      e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
34,718,000.00 บาท

41 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค หมู่ที  1 
ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-3-035

38,000,000.00 37,999,600.00      e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
38,000,000.00 บาท

42 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโพธ์ิ หมู่ที  2,3 
ต าบลบ้านโพธ์ิ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-3-008

17,750,000.00 17,749,800.00      e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
15,711,000.00 บาท

43 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 
บ้านปากล าปิล็อก หมู่ที  2 
ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-3-033

4,700,000.00 4,699,900.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

44 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า พร้อมระบบกระจายน้ า 
สนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าที  กจ.4 หมู่ที  2 
ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-4-538

3,940,000.00 3,939,900.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

45 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สระเก็บน้ าบ้านหนองข้าวเหนียว 
ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข. 20-3-007

2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

46 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนพ้ืนที ปฏิรูปที ดินเพื อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี 
ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-3-034

5,831,500.00 5,831,400.00 e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  กันยายน 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

47 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบกระจายน้ า
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื องมาจากพระราชด าริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รหัสโครงการ กจ. 14-4-541

91,555,000.00      91,554,200.00      e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

48 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริ (แปลง 905)
ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. 14-4-542

75,000,000.00      74,999,500.00      e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

49 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าอ่างเก็บน้ าหุบผ้ึง หมู่ที  3 
ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รหัสโครงการ  ปข. 20-3-006

72,055,000.00      72,054,800.00      e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

50 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าสนับสนุน
การฟ้ืนฟูน้ าตกพุม่วงและป่าชุมชน บ้านเนินสมบัติ หมู่ที  14 
ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
รหัสโครงการ สพ. 13-3-005

52,000,000.00      51,999,800.00      e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน

51 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงปลายน้ า หมู่ที  4 
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-4-407

43,450,000.00      43,445,200.00      e-bidding - - - - ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

52 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าล าสมุห์ 
ต าบลโคกโคเฒ่า, ท่าระหัด, ไผ่ขวาง, จรเข้ใหญ่, ต้นคราม 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ,บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ สพ. 13-4-406

67,174,700.00      67,167,900.00      e-bidding - - - - ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง


