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

1 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบ้านหินดาดทอง หมู่ท่ี 3 
ต้าบลหนองรี อ้าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-4-531

3,650,400.00 3,649,300.00 e-bidding 1.หจก. ดีเอสเค คอนสตรัคช่ัน/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.หจก. สินพัฒนกาญจน์/2,554,510.00 บาท

หจก. ดีเอสเค คอนสตรัคช่ัน/
2,109,008.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้าตะเพิน หมู่ท่ี 1 
ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-4-535

9,125,500.00 9,125,300.00 e-bidding 1.บจก. ท่ามะกาแอสฟัลท์/6,118,000.00 บาท
2.หจก. กิจสมชัย/6,200,000.00 บาท
3.หจก. โรงปูนเขตรุ่งเรือง/6,780,000.00 บาท
4.หจก. ส.โชคสองพัน/7,500,000.00 บาท
5.บจก. ธนวัฒน์สุวรรณ/7,756,000.00 บาท
6.บจก. โอ.เอ็น. คอนสตรัคช่ัน/7,939,000.00 บาท

บจก. ท่ามะกาแอสฟัลท์/
6,118,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองไก่เถ่ือน-อ่างข่ือ 
ในพื นท่ีโครงการจัดท่ีดินท้ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) หมู่ท่ี 4-6 
ต้าบลห้วยลึก อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-4-171

7,600,000.00 7,599,500.00 e-bidding 1.หจก. พรประวัตรก่อสร้าง/7,591,000.00 บาท
2.หจก. โชคสุชินคอนสตรัคช่ัน/7,599,500.00 บาท

หจก. พรประวัตรก่อสร้าง/
7,580,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

4 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าห้วยหนองไม้แก่น 
ในพื นท่ีโครงการจัดท่ีดินท้ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
ต้าบลห้วยลึก อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-4-172

5,300,000.00 5,299,600.00 e-bidding 1.หจก. พรประวัตรก่อสร้าง/5,293,000.00 บาท
2.หจก. โชคสุชินคอนสตรัคช่ัน/5,299,600.00 บาท

หจก. พรประวัตรก่อสร้าง/
5,290,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

5 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้าห้วยป่าถล่ม หมู่ท่ี 6
ต้าบลสามกระทาย อ้าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข. 20-4-500

7,500,000.00 7,499,900.00 e-bidding 1.หจก. มานะการโยธาและเพ่ือน/7,480,000.00 บาท
2.หจก. ส.จ.ต๋ี/7,969,000.00 บาท

หจก. มานะการโยธาและเพ่ือน/
7,475,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน ้าสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริอ่างเก็บน ้าวังส้มป่อย 
ต้าบลสวนผึ ง อ้าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ. 14-4-242/1

16,800,000.00 16,799,800.00 e-bidding 1.หจก. มนัสวี ศิริสถาปัตย์/10,835,800.00 บาท
2.หจก. เจ วี ซี ก่อสร้าง/11,339,000.00 บาท
3.หจก. ส.โชคสองพัน/12,000,000.00 บาท
4.บจก. โอ.เอ็น. คอนสตรัคช่ัน/12,800,000.00 บาท
5.บจก. เขาขวางเจริญศรี/15,788,080.00 บาท

หจก. มนัสวี ศิริสถาปัตย์/
10,835,800.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

7 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าห้วยท่าเคย หมู่ท่ี 2,6,14 
ต้าบลบ้านคา อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ. 14-4-412

26,620,900.00 26,620,600.00 e-bidding 1.บจก. เขาขวางเจริญศรี/20,468,080.00 บาท
2.หจก. เจ วี ซี ก่อสร้าง/21,025,000.00 บาท
3.บจก. โอ.เอ็น. คอนสตรัคช่ัน/22,627,000.00 บาท
4.บจก. ชัยเจริญไมตรี/23,400,000.00 บาท

บจก. เขาขวางเจริญศรี/
20,468,080.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าห้วยแห้ง หมู่ท่ี 3,4,11,12,14,15 
ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ. 14-4-413

12,500,000.00 12,499,500.00 e-bidding 1.หจก. เจ วี ซี ก่อสร้าง/9,499,000.00 บาท
2.บจก. ธนวัฒน์สุวรรณ/9,999,000.00 บาท
3.หจก. มนัสวี ศิริสถาปัตย์/9,999,600.00 บาท
4.บจก. โอ.เอ็น. คอนสตรัคช่ัน/10,875,000.00 บาท
5.บจก. เขาขวางเจริญศรี/12,089,080.00 บาท

หจก. เจ วี ซี ก่อสร้าง/
9,499,000.00 บาท

ราคาต้่าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม 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  ตุลาคม 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง วิธี

ซ้ือ/จ้าง
9 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าจากอ่างเก็บน ้าหนองจิก 

สนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
ต้าบลสามพระยา อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-3-006

43,651,000.00 43,650,900.00      e-bidding - - - - อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน ครั งท่ี 2

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส้านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
43,651,000.00 บาท

10 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าไม้รวก หมู่ท่ี 1 
ต้าบลท่าไม้รวก อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-3-008

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

เน่ืองจาก
ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา

11 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังรวก หมู่ท่ี 4 
ต้าบลกลัดหลวง อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ. 19-3-009

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

เน่ืองจาก
ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา

12 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวประจันต์ หมู่ท่ี 2
ต้าบลปลายนา อ้าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-3-009

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

เน่ืองจาก
ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา

13 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด 
ต้าบลบ้านบึง อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ. 14-3-010

34,718,000.00 34,717,600.00      e-bidding 1.หจก. ตรีรัตน์การโยธา (1992)/34,417,600.00 บาท
2.บจก. พี พลัส พี ริช/34,537,600.00 บาท
3.หจก. โรงปูนเขตรุ่งเรือง/34,653,000.00 บาท
4.หจก. โชคสุชินคอนสตรัคช่ัน/34,687,600.00 บาท

หจก.ตรีรัตน์การโยธา (1992)/
34,410,000.00 บาท

- - อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส้านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
34,718,000.00 บาท

14 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้า สนับสนุนน ้าอุปโภคบริโภค หมู่ท่ี 1 
ต้าบลลาดหญ้า อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-3-035

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

เน่ืองจาก
ผู้ย่ืนข้อเสนอ

ไม่ผ่านการพิจารณา

15 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโพธ์ิ หมู่ท่ี 2,3 
ต้าบลบ้านโพธ์ิ อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-3-008

17,750,000.00 17,749,800.00      e-bidding กิจการค้าร่วม 
บจก. รีวอลูช่ัน เอ็นเตอร์ไพร์ซ 
และบจก. เอเอส เอ็นเทค/17,350,000.00 บาท

กิจการค้าร่วม 
บจก. รีวอลูช่ัน เอ็นเตอร์ไพร์ซ 
และบจก. เอเอส เอ็นเทค/
15,710,000.00 บาท

- - อยู่ระหว่าง
เรียกท้าสัญญา

ได้รับจัดสรรเงิน
จากส้านักงบประมาณ 

เป็นเงิน 
15,711,000.00 บาท

16 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื นท่ีสูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 
บ้านปากล้าปิล็อก หมู่ท่ี 2 
ต้าบลห้วยเขย่ง อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-3-033

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

เน่ืองจาก
ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา



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

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง วิธี

ซ้ือ/จ้าง
17 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า พร้อมระบบกระจายน ้า 

สนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.4 หมู่ท่ี 2 
ต้าบลชะแล อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-4-538

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

เน่ืองจาก
ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา

18 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สระเก็บน ้าบ้านหนองข้าวเหนียว 
ต้าบลสามร้อยยอด อ้าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข. 20-3-007

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

เน่ืองจาก
มีผู้ย่ืนเสนอราคา
เพียงรายเดียว

19 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนพื นท่ีปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี 
ต้าบลสิงห์ อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ. 14-3-034

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

เน่ืองจาก
ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา

20 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบกระจายน ้า
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ต้าบลท่าเสา อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รหัสโครงการ กจ. 14-4-541

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

21 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าพร้อมระบบกระจายน ้า
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด้าริ (แปลง 905)
ต้าบลไทรโยค อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. 14-4-542

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

22 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าอ่างเก็บน ้าหุบผึ ง หมู่ท่ี 3 
ต้าบลเกาะหลัก อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รหัสโครงการ  ปข. 20-3-006

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

23 โครงการก่อสร้างระบบส่งน ้าสนับสนุน
การฟ้ืนฟูน ้าตกพุม่วงและป่าชุมชน บ้านเนินสมบัติ หมู่ท่ี 14 
ต้าบลจรเข้สามพัน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
รหัสโครงการ สพ. 13-3-005

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

24 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าบึงปลายน ้า หมู่ท่ี 4 
ต้าบลสระแก้ว อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-4-407

43,450,000.00      43,445,200.00      e-bidding - - - - ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื อจัดจ้าง

25 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้าสมุห์ 
ต้าบลโคกโคเฒ่า, ท่าระหัด, ไผ่ขวาง, จรเข้ใหญ่, ต้นคราม 
อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี ,บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ สพ. 13-4-406

67,174,700.00      67,167,900.00      e-bidding - - - - ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื อจัดจ้าง


