แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๗
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
e-bidding 1.หจก. พรประวัตรก่อสร้าง/5,293,000.00 บาท
2.หจก. โชคสุชินคอนสตรัคชั่น /5,299,600.00 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก. พรประวัตรก่อสร้าง/
5,290,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

วิธีซื้อหรือจ้าง

1

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลาห้วยหนองไม้แก่น
ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
ตาบลห้วยลึก อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รหัสโครงการ พบ. 19-4-172

5,300,000.00

5,299,600.00

2

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าอ่างเก็บน้าหนองไก่เถื่อน-อ่างขื่อ
ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) หมู่ที่ 4-6
ตาบลห้วยลึก อาเภอบ้านลาด 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. โชคสุชินคอนสตรัคชั่น /7,599,500.00 บาท

หจก. พรประวัตรก่อสร้าง/
7,580,000.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 2/2564
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

3

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบ้านหินดาดทอง หมู่ที่ 3
ตาบลหนองรี อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. 14-4-531

3,650,400.00

3,649,300.00

e-bidding 1.หจก. ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/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 คอนสตรัคชั่น/
2,109,008.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 3/2564
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

4

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าลาตะเพิน หมู่ที่ 1
ตาบลหนองปรือ อาเภอหนองปรือ 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. คอนสตรัคชั่น/7,939,000.00 บาท

บจก. ท่ามะกาแอสฟัลท์/
6,118,000.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 4/2564
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

5

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอ่างเก็บน้าวังส้มป่อย
ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง 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. คอนสตรัคชั่น/12,800,000.00 บาท
5.บจก. เขาขวางเจริญศรี/15,788,080.00 บาท

หจก. มนัสวี ศิริสถาปัตย์/
10,835,800.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 5/2564
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

6

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลาห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2,6,14
ตาบลบ้านคา อาเภอบ้านคา 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. คอนสตรัคชั่น/22,627,000.00 บาท
4.บจก. ชัยเจริญไมตรี/23,400,000.00 บาท

บจก. เขาขวางเจริญศรี/
20,468,080.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 6/2564
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

7

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าลาห้วยป่าถล่ม หมู่ที่ 6
ตาบลสามกระทาย อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสโครงการ ปข. 20-4-500

7,500,000.00

7,499,900.00

e-bidding 1.หจก. มานะการโยธาและเพื่อน/7,480,000.00 บาท
2.หจก. ส.จ.ตี๋/7,969,000.00 บาท

หจก. มานะการโยธาและเพื่อน/
7,475,000.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 7/2564
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

8

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด
ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
รหัสโครงการ รบ. 14-3-010

34,718,000.00

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. โชคสุชินคอนสตรัคชั่น /34,687,600.00 บาท

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

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 8/2564
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

34,717,600.00

หมายเหตุ

ได้รับจัดสรรเงิน
จากสานักงบประมาณ
เป็นเงิน
34,718,000.00 บาท

2
แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๗
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

หมายเหตุ

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่ 9/2564
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ได้รับจัดสรรเงิน
จากสานักงบประมาณ
เป็นเงิน
15,711,000.00 บาท

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. คอนสตรัคชั่น/10,875,000.00 บาท
5.บจก. เขาขวางเจริญศรี/12,089,080.00 บาท

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

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

-

ชะลอการลงนาม /
รอแก้ไขรายการจัดสรร
เนื่องจากชื่อโครงการ
มีความคลาดเคลื่อน

e-bidding 1.หจก. โชคสุชินคอนสตรัคชั่น /๔๓,๔๒๙,๙๑๘.๕๙ บาท
2.บจก. พี พลัส พี ริช/๔๓,๕๘๐,๙๐๙.00 บาท
3.หจก. พรไพบูลย์ (๒๕๔๐)/๔๓,๖๐๐,๙๐๐.00 บาท

หจก. โชคสุชินคอนสตรัคชั่น /
๔๓,๔๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

-

เว้นระยะเวลาอุทธรณ์
ก่อนการลงนามในสัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

9

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ สพ. 13-3-008

17,750,000.00

10

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลาห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,4,11,12,14,15
ตาบลทุ่งหลวง อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
รหัสโครงการ รบ. 14-4-413

12,500,000.00

11

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าจากอ่างเก็บน้าหนองจิก
สนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
รหัสโครงการ พบ. 19-3-006

43,651,000.00

43,650,900.00

12

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านท่าไม้รวก หมู่ที่ 1 ตาบลท่าไม้รวก
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รหัสโครงการ พบ. 19-3-008
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านวังรวก หมู่ที่ 4 ตาบลกลัดหลวง
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รหัสโครงการ พบ. 19-3-009
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านบัวประจันต์ หมู่ที่ 2 ตาบลปลายนา
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ สพ. 13-3-009
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้า สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1
ตาบลลาดหญ้า อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. 14-3-035

1,894,100.00

1,894,000.00

e-bidding

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งที่ 2

1,820,500.00

1,820,400.00

e-bidding

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งที่ 2

2,181,000.00

2,180,900.00

e-bidding

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งที่ 2

38,000,000.00

37,999,600.00

e-bidding

-

-

-

-

ยกเลิก
ประกาศเชิญชวน
เนื่องจาก
ผู้ยนื่ ข้อเสนอ
ไม่ผ่านการพิจารณา

13

14

15

17,749,800.00

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
กิจการค้าร่วม
บจก. รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ
และบจก. เอเอส เอ็นเทค/
15,710,000.00 บาท

วิธีซื้อหรือจ้าง

12,499,500.00

e-bidding กิจการค้าร่วม
บจก. รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ
และบจก. เอเอส เอ็นเทค/17,350,000.00 บาท

16

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
บ้านปากลาปิล็อก หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยเขย่ง
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. 14-3-033

4,700,000.00

4,699,900.00

e-bidding

-

-

-

-

ยกเลิก
ประกาศเชิญชวน
เนื่องจาก
ผู้ยนื่ ข้อเสนอ
ไม่ผ่านการพิจารณา

17

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า พร้อมระบบกระจายน้า
สนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 หมู่ที่ 2
ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. 14-4-538

3,940,000.00

3,939,900.00

e-bidding

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งที่ 2

3
แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๗
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่
18

19

20

21

22

23

24

25

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สระเก็บน้าบ้านหนองข้าวเหนียว ตาบลสามร้อยยอด
อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสโครงการ ปข. 20-3-007
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี
ตาบลสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. 14-3-034
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบกระจายน้า
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตาบลท่าเสา อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. 14-4-541
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าพร้อมระบบกระจายน้า
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดาริ (แปลง 905)
ตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสโครงการ กจ. 14-4-542
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าอ่างเก็บน้าหุบผึ้ง หมู่ที่ 3
ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสโครงการ ปข. 20-3-006
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้าสนับสนุน
การฟื้นฟูน้าตกพุม่วงและป่าชุมชน บ้านเนินสมบัติ หมู่ที่ 14
ตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ สพ. 13-3-005
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบึงปลายน้า หมู่ที่ 4
ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ สพ. 13-4-407
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าลาสมุห์
ตาบลโคกโคเฒ่า, ท่าระหัด, ไผ่ขวาง, จรเข้ใหญ่, ต้นคราม
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี ,บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสโครงการ สพ. 13-4-406

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
-

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

หมายเหตุ

e-bidding

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
-

-

-

ยกเลิก
ประกาศเชิญชวน

e-bidding

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งที่ 2

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

2,500,000.00

2,499,900.00

5,831,400.00

5,831,500.00

91,555,000.00

91,554,200.00

e-bidding

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่าง
พิจารณาอุทธรณ์
ผลจัดซื้อจัดจ้าง

75,000,000.00

74,999,500.00

e-bidding

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่าง
พิจารณาอุทธรณ์
ผลจัดซื้อจัดจ้าง

72,055,000.00

72,054,800.00

e-bidding

-

-

-

-

52,000,000.00

51,999,800.00

e-bidding

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่าง
พิจารณาอุทธรณ์
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
อยูร่ ะหว่าง
พิจารณาอุทธรณ์
ผลจัดซื้อจัดจ้าง

43,450,000.00

43,445,200.00

e-bidding

-

-

-

-

ส่งมอบให้หน่วยงานทหาร
ดาเนินการ

67,174,700.00

67,167,900.00

e-bidding

-

-

-

-

ส่งมอบให้หน่วยงานทหาร
ดาเนินการ

