
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

1 จา้งซ่อมแซมผนังกั้นห้องส่วนประสาน 27,000.00            27,000.00          ตกลงราคา นายไพบุญ ครองตี/27,000.00 บาท นายไพบุญ ครองตี/27,000 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 155

และบริหารจดัการลุ่มน้ําเพชรบุรีและประจวบคีรีขนัธ์ และคุณภาพพัสดุ ลว.1 ม.ีค.59

จํานวน 1 รายการ

2 จา้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายในสํานักงาน 8,500.00              8,500.00            ตกลงราคา จ.ส.อ.ง.วโิรจน์  ใจมุ่ง/8,500.00 บาท จ.ส.อ.ง.วโิรจน์  ใจมุ่ง/8,500 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 156

ทรัยากรน้ําภาค ๗ จํานวน 7 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.1 ม.ีค.59

3 จา้งถา่ยเอกสาร  จํานวน 3  รายการ 1,005.00              1,005.00            ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพิมพ/์ 1,005.00 บาท ร้านสุกญัญาการพิมพ/์ 1,005 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 157

และคุณภาพพัสดุ ลว.1 ม.ีค.59

4 ซ้ือวสัดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 4,182.00              4,182.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/4,182.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/4,182 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 158

และวสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.1 ม.ีค.59

5 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองสูบน้ํา 7,700.00              7,700.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/7,700.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/7,700 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 159

หมายเลขรหัส สบจ. 4320 - 002-0001-6 และคุณภาพพัสดุ ลว.1 ม.ีค.59

จํานวน 4 รายการ

6 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 5,050.00              5,050.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/5,050.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/5,050 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 160

 หมายเลขทะเบียน  กก 6217 รบ. และคุณภาพพัสดุ ลว.2 ม.ีค.59

  จํานวน 4  รายการ

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง
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ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

7 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ํามนัเคร่ืองซ่อมและ 1,030.00              1,030.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/1,030.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/1,030 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 161

เปล่ียนอะไหล่ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน   และคุณภาพพัสดุ ลว.2 ม.ีค.59

นบ 3211  รบ.   จํานวน 2  รายการ

8 จา้งทําป้ายไวนิล จํานวน 3 รายการ 4,840.00              4,840.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพิมพ/์4,840.00 บาท ร้านเมอืงราชการพิมพ/์4,840 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 162

และคุณภาพพัสดุ ลว.2 ม.ีค.59

9 ซ้ือวสัดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ 51,642.00            51,642.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/51,642 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/51,642 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 163

และวสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.2 ม.ีค.59

10 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ํามนัเคร่ืองซ่อมและ 3,430.00              3,430.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/3,430.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/3,430 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 164

เปล่ียนอะไหล่ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน   และคุณภาพพัสดุ ลว.4 ม.ีค.59

กฉ 445 รบ.   จํานวน 5  รายการ

11 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 9,350.00              9,350.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/9,350.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/9,350 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 165

หมายเลขทะเบียน  ผ 3257 รบ.  จํานวน 5  รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.4 ม.ีค.59

12 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 7,370.00              7,370.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/7,730.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/7,730 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 166

 หมายเลขทะเบียน  กง 4950 รบ. จํานวน 7  รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.4 ม.ีค.59

13 จา้งทําป้ายไวนิล จํานวน 1 รายการ 891.00                891.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพิมพ/์891.00 บาท ร้านเมอืงราชการพิมพ/์891 ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 167

และคุณภาพพัสดุ ลว.7 ม.ีค.59
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และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง
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14 จา้งซ่อมถา่ยเอกสารพ้รอมเขา้เล่ม 1,500.00              1,500.00            ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพิมพ/์ 1,500.00 บาท ร้านสุกญัญาการพิมพ/์ 1,500 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 168

จํานวน 3 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.7 ม.ีค.59

15 จา้งซ่อมบํารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3,950.00              3,950.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/3,950.00 บาท ร้านแคตตัสกกิะไบต์/3,950.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 169

หมายเลข สทภ.7 (กก) 7430-001-0003-26 และ และคุณภาพพัสดุ ลว.8 ม.ีค.59

สทภ. (กก) 7430-001-0003-64  จํานวน 5 รายการ

16 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ํามนัเคร่ืองรถยนต์ 1,030.00              1,030.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/1,030.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/1,030.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 170

 หมายเลขทะเบียน บล 4983 รบ. จํานวน 2  รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.8 ม.ีค.59

17 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 4,800.00              4,800.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/4,800.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/4,800.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 171

 หมายเลขทะเบียน  82-5273 รบ. และคุณภาพพัสดุ ลว.9 ม.ีค.59

จํานวน 5  รายการ

18 จา้งซ่อมบํารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 6,750.00              6,750.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/6,750.00 บาท ร้านแคตตัสกกิะไบต์/6,750.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 172

หมายเลข สทภ.7 (ตก) 7430-001-0003-49 และคุณภาพพัสดุ ลว.9 ม.ีค.59

สทภ.7 (ตก) 7430-001-0003-59 และ สทภ. 7 (ตก)

7430-001-0003-32  จํานวน 9 รายการ

19 ซ้ือวสัดุสํานักงาน และวสัดุงานบ้านงานครัว 18,426.00            18,426.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/18,426.00  บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/18,426บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 173

 จํานวน  12  รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.11 ม.ีค.59



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง
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20 ขออนุมติัจา้งถา่ยเอกสาร จํานวน 1 รายการ 1,995.00              1,995.00            ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพิมพ/์ 1,995.00  บาท ร้านสุกญัญาการพิมพ/์ 1,995.00บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 174

และคุณภาพพัสดุ ลว.14 ม.ีค.59

21 จา้งทําป้ายไวนิล  จํานวน  2  รายการ 803.00                803.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพิมพ/์ 803.00  บาท ร้านเมอืงราชการพิมพ/์ 803.00  บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 175

และคุณภาพพัสดุ ลว.14 ม.ีค.59

22 จา้งทําป้ายไวนิล  จํานวน  2  รายการ 2,391.00              2,391.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพิมพ/์ 2,391.00  บาท ร้านเมอืงราชการพิมพ/์ 2,391.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 176

และคุณภาพพัสดุ ลว.15 ม.ีค.59

23 จา้งถา่ยเอกสาร  จํานวน 7 รายการ 7,500.00              7,500.00            ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพิมพ/์ 7,500.00  บาท ร้านสุกญัญาการพิมพ/์ 7,500.00  บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 177

และคุณภาพพัสดุ ลว.15 ม.ีค.59

24 ขออนุมติัซ้ือวสัดุสํานักงาน  จํานวน  21  รายการ 82,570.00            82,570.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/82,570.00  บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/82,570.00  บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 178

และคุณภาพพัสดุ ลว.15 ม.ีค.59

25 ชออนุมติัจา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ รถยนต์ 4,300.00              4,300.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/4,300.00  บาท อู่ราชบุรีออยล์/4,300.00  บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 179

หมายเลขทะเบียน กง  9832 รบ และคุณภาพพัสดุ ลว.21 ม.ีค.59

จํานวน 3  รายการ

26 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จํานวน2  รายการ 18,830.00            18,830.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/18,830.00  บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/18,830.00  บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 180

และวสัดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ม.ีค.59



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง
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27 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ รถยนต์ 1,510.00              1,510.00            ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/1,510.00  บาท อู่ราชบุรีออยล์/1,510.00  บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 181

หมายเลขทะเบียน กต  5187 รบ และคุณภาพพัสดุ ลว. 23 ม.ีค.59

จํานวน 3  รายการ

28 จา้งซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองสํารองไฟฟ้า 1,950.00              1,950.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/1,950.00 บาท ร้านแคตตัสกกิะไบต์/1,950.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 182

(ups) หมายเลขรหัส สทภ.7 (ตก)  6110-005-0001- และคุณภาพพัสดุ ลว. 23 ม.ีค.59

13  จํานวน 2  รายการ

29 จา้งซ่อมบํารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 7,770.00              7,770.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/7,770.00 บาท ร้านแคตตัสกกิะไบต์/7,770.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 183

หมายเลขรหัส สทภ.7 7440-001-0001-60  และ และคุณภาพพัสดุ ลว. 23 ม.ีค.59

สทภ. 7 7400-001-0001-47  จํานวน  7 รายการ

30 จา้งซ่อมแซมป้ายทําเนียบผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ํา 9,500.00              9,500.00            ตกลงราคา จ.ส.ว.วโิรจน์  ใจมุ่ง/9,500.00 บาท จ.ส.ว.วโิรจน์  ใจมุ่ง/9,500.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 184

และทําเนียบรายนามผู้ดํารงตําแหน่ง และคุณภาพพัสดุ ลว. 23 ม.ีค.59

ผู้บริหารสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 

จํานวน  2 รายการ

31 ซ้ือวสัดุคอมพิมเตอร์ จํานวน 1 รายการ 11,920.00            11,920.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/11,920.00  บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/11,920.00  บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 185

และคุณภาพพัสดุ ลว. 28 ม.ีค.59

32 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 รายการ 400.00                400.00              ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพิมพ/์400.00 บาท ร้านสุกญัญาการพิมพ/์400.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 186

และคุณภาพพัสดุ ลว. 28 ม.ีค.59
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33 ซ้ือวสัดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 52,162.50            52,162.50          ตกลงราคา บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จํากดั/ บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จํากดั/ ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 187

52,162.50 บาท 52,162.50 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 28 ม.ีค.59

34 ซ้ือวสัดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 60,720.00            60,720.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/60,720.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/60,720.00 บาท ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 188

และวสัดุคอมพิวเตอร์ จํานวน  รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว. 30 ม.ีค.59

35 จา้งบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00              1,800.00            ตกลงราคา นายประสิทธิ ์อาสนะเวช นายประสิทธิ ์อาสนะเวช ราคาตํ่าสุด ทส 0617/ พ. 189

หมายเลขรหัส สทภ. 7 4120-001-0001-56 /1,800.00 บาท /1,800.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 30 ม.ีค.59

จํานวน 1  รายการ

36 อนุรักษ์ฟื้นฟูอา่งเกบ็น้ําวงักระดาษ 11,664,565.00      16,793,900.00    e-bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั  สันติมติรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั  สันติมติรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 160/2559

พร้อมระบบกระจาย ม. 8  ต. ธงชยั  อ. บางสะพาน  11,664,565.00 บาท 11,664,565.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 11  ม.ีค.59

จ. ประจวบคีรีขนัธ์ 2. บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั/

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-353 16,700,000.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/

16,730,000.00  บาท 

37 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยลําแพน ม. 2  ต. บึงนคร 8,720,000.00        8,735,000.00      e-Auction 1. บริษัทคอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จํากดั/ บริษัทคอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 161/2559

อ. หัวหิน  จ. ประจวบคีรีขนัธ ์ ปข. 20-4-324 8,720,000.00  บาท 8,720,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 14  ม.ีค.59

2. บริษัท จตุรมาศ  จํากดั/

8,725,000.00  บาท
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3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั น้องเล็กสถาปัตย/์

8,725,000.00  บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดัทวผีลพัฒนากอ่สร้าง/

8,725,000.00  บาท 

38 โรงเกบ็ครุภณัฑ์เคร่ืองสูบน้ําราชบุรี  4,252,200.00        4,253,200.00      e-bidding ห้างหุ้นส่วนจํากดั วริิยะฉนัท/์ ห้างหุ้นส่วนจํากดั วริิยะฉนัท/์ ราคาตํ่าสุด 162/2559

สํานักงานทรัพยากร ภาค 7  ต.ห้วยไผ่ 4,252,200 บาท
4,252,200 บาท

มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 25  ม.ีค.59

อ.เมอืง  จ. ราชบุรี

39 อนุรักษ์ฟื้นฟูลําคลองหนองใหญ่  หมู่ที่ 2  397,900.00          399,900.00        ตกลงราคา 1. บริษัท เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั/ บริษัท เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 163/2559

ต.หนองกลางนา  อ.เมอืง   จ.ราชบุรี 397,900.00  บาท 397,900.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  รบ. 14-4-283 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/

398,500.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/ 399,000.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

399,900.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

430,000.00  บาท
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40 อนุรักษ์ฟื้นฟูลําคลองหนองรี  หมู่ที่ 3  448,000.00          449,900.00        ตกลงราคา 1. บริษัท เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั/ บริษัท เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 164/2559

อ.เมอืง  จ.ราชบุรี  448,000.00  บาท 448,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ รบ.14-4-284 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/

449,000.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

449,900  บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/450,000.00  บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

451,900.00  บาท

41 อนุรักษ์ฟื้นฟูลําคลองหนองยาว ม.6 ต. หนองกลางนา 428,500.00          430,000.00        ตกลงราคา 1. บริษัท เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั/ บริษัท เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 165/2559

 อ. เมอืง   จ. ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ.14-4-339 428,500.00  บาท 428,500.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/

429,500.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/ 430,000.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

430,000.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

434,000.00  บาท
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42 อนุรักษ์ฟื้นฟูลําห้วยซอนต้า  ม.4  ต. หนองกลางนา 489,000.00          490,000.00        ตกลงราคา 1. บริษัท เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั/ บริษัท เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 166/2559

 อ. เมอืง   จ. ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ.14-4-339 489,000.00  บาท 489,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

490,000.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/

490,000.00  บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/491,000.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

495,000.00 บาท

43 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองรี   ม.5  417,000.00          419,900.00        ตกลงราคา 1. บริษัท เอม็ เค อาร์ มอเตอร์ จํากดั/ 1. บริษัท เอม็ เค อาร์ มอเตอร์ จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 167/2559

 ต. หนองกลางนา   อ. เมอืง   417,000.00  บาท 417,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

จ. ราชบุรี  รหัสโครงการ  รบ. 14-4-295 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/

418,800.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

419,900.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/ 420,000.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

425,000.00  บาท
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44 อนุรักษ์ฟื้นฟูคองห้วยตะแคง  บ้านห้วยตะแคง, 418,000.00          419,900.00        ตกลงราคา 1. บริษัท ท่าราบ จํากดั/418,000.00  บาท บริษัท ท่าราบ จํากดั/418,000.00  บาท ราคาตํ่าสุด 168/2559

 เกาะลอย  ม.6,8  ต. เกาะพลับพลา  อ. เมอืง 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/ มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

จ. ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ. 14-4-290 419,241.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

419,900.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/ 420,000.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

425,000.00  บาท

45 อนุรักษ์ฟื้นฟูลําห้วยชนิสีห์  ม.6  ต. อา่งทอง  อ. เมอืง 413,000.00          414,900.00        ตกลงราคา 1. บริษัท ท่าราบ จํากดั/413,000.00  บาท บริษัท ท่าราบ จํากดั/413,000.00  บาท ราคาตํ่าสุด 169/2559

จ. ราชบุรี  รบ. 14-4-291 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/ มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

414,000.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

414,900.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/ 415,000.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

425,000.00  บาท
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46 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวงัลึก  ต. สามเรือน  อ. เมอืง 418,500.00          420,000.00        ตกลงราคา 1. บริษัท ท่าราบ จํากดั/418,500.00  บาท บริษัท ท่าราบ จํากดั/418,500.00 บาท ราคาตํ่าสุด 170/2559

จ. ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ. 14-4-292 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/ มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

419,000.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

420,000.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/ 423,000.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

430,000.00  บาท

47 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ําบ้านหินกอง  บ้านหินกอง  ม. 1 410,000.00          412,500.00        ตกลงราคา 1. บริษัท ท่าราบ จํากดั/410,000.00  บาท บริษัท ท่าราบ จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 171/2559

ต. หินกอง  อ. เมอืง  จ. ราชบุรี 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/ 410,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ  รบ. 14-4-313 411,000.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

412,500.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/ 413,000.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

415,000.00  บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 
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48 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ําบ้านหนองสะเดาบน 443,000.00          445,000.00        ตกลงราคา 1. บริษัท ท่าราบ จํากดั/443,000.00  บาท บริษัท ท่าราบ จํากดั ราคาตํ่าสุด 172/2559

บ้านหนองสะเดาบน  ม. 6  ต. หินกอง  อ. เมอืง  2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/ /443,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

จ. ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ. 14-4-314 444,000.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/

445,000.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/ 447,000.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

450,000.00  บาท

49 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ําบ้านหนองยายกะตา 241,000.00          214,500.00        ตกลงราคา 1. บริษัท ท่าราบ จํากดั/241,000.00  บาท บริษัท ท่าราบ จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 173/2559

บ้านหนองยายกะตา  ม. 8  ต. หินกอง  อ. เมอืง  2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคสุชนิคอนสตรัดชั่น/ 241,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

จ. ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ. 14-4-315 241,500.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เติมชยัวศิวกรรมกอ่สร้าง/

242,000.00  บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เพชรพลัง/

242,000.00  บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ลาภนิมติรการค้า

และกอ่สร้าง/ 243,000.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง
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50 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ําสาธารณะ  ม. 15  ต. รางบัว 416,000.00          417,600.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 174/2559

 อ. จอมบึง จ. ราชบุรี  416,000.00  บาท 416,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ รบ. 14-4-337 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

417,100.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

417,600.00 บาท

51 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบริเวณหน้าหนองบัวฟาร์ม  ม. 1  249,000.00          250,600.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 175/2559

ต. บ่อกระดาน  อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี  249,000.00  บาท 249,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ รบ. 14-4-309 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

250,100.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

250,600.00 บาท

52 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองแขก   ม. 1 266,000.00          270,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 176/2559

 ต. ป่าไก ่ อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี  266,000.00  บาท 266,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ รบ. 14-4-319 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

269,500.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

270,000.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง
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53 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองกุ่ม  ม. 4,5 226,000.00          227,800.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 177/2559

 ต. ป่าไก ่ อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี  226,000.00  บาท 226,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ รบ. 14-4-321 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

227,300.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั เทพรักษ/์

227,800.00 บาท

54 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองธรรมชาติ  ม. 8 484,000.00          485,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 178/2559

ต. คลองจนิดา  อ. สามพราน  จ.นครปฐม 484,000.00  บาท 484,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  นฐ. 13-4-185 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

485,400.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

485,900.00 บาท

55 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองรางสังกะสี  ม. 11 260,000.00          261,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 179/2559

ต. คลองจนิดา  อ. สามพราน  จ.นครปฐม 260,000.00  บาท 260,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ นฐ. 13-4-186 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

260,900.00  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

261,400.00 บาท
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56 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองธรรมชาติ  ม. 11 482,000.00          483,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 180/2559

ต. คลองจนิดา  อ. สามพราน  จ.นครปฐม 482,000.00  บาท 482,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ นฐ. 13-4-188 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

483,400.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

483,900.00 บาท

57 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองราชนิี  ม. 3 205,000.00          206,700.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 181/2559

ต. บ่อกระดาน  อ. ปากท่อ  จ.ราชบุรี 205,000.00  บาท 205,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ รบ. 14-4-323 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

206,200.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

206,700.00 บาท

58 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองบ้านนางสง่า  ม. 3 210,000.00          212,200.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 182/2559

ต. บ่อกระดาน  อ. ปากท่อ  จ.ราชบุรี 210,000.00  บาท 210,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ รบ. 14-4-324 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

211,700.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

212,200.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 
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59 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองเค็ม  ม. 1 239,000.00          240,600.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 183/2559

ต. บ่อกระดาน  อ. ปากท่อ  จ.ราชบุรี 239,000.00  บาท 239,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ รบ. 14-4-325 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

240,100.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

240,600.00 บาท

60 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเกบ็น้ําตากแดด  449,000.00          450,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 184/2559

บ้านตากแดด  ม. 2  ต. ยางหัก  อ. ปากท่อ  449,000.00  บาท 449,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

จ.ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ. 14-4-329 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

449,500.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

450,000.00 บาท

61 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมนโบ้ ม. 3,5,7  ต. ทุ่งคลี 454,000.00          455,300.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 185/2559

อ. เดิมบางนางบวช  จ. สพรรณบุรี 454,000.00  บาท 454,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  สพ. 13-4-367 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

454,800.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

455,300.00 บาท
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หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

62 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําภายในตําบลส่ีหมื่น ต. ส่ีหมื่น 448,000.00          449,800.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 186/2559

อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  448,000.00  บาท 448,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  รบ.14-4-287 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

449,300.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

449,800.00 บาท

63 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ําสาธารณะ  ม. 5 ต. รางบัว 428,000.00          430,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 187/2559

อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ.14-4-289 428,000.00  บาท 428,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

429,500.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั เทพรักษ/์

430,000.00 บาท

64 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติ ม.1,6  418,000.00          419,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 188/2559

ต.ดอนกระเบื้อง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 418,000.00  บาท 418,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ รบ.14-4-316 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

419,400.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

419,900.00 บาท
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65 อนุรักษ์ฟื้นฟูลําห้วยบ้านวงัปลาซ่อน  ม.1 ต.ยางหัก 340,000.00          342,100.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 189/2559

อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ.14-4-317 340,000.00  บาท 340,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

341,600.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

342,100.00 บาท

66 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสาธารณะ  บ้านเขาถ่ํากญุชร  ม.2 345,000.00          346,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 190/2559

ต. ห้วยไผ่  อ.เมอืง  จ.ราชบุรี 345,000.00  บาท 345,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ รบ.14-4-318 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

345,900.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรรบุรีเทพรักษ/์

346,400.00 บาท

67 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองดอนมนนท์   ม.3 340,000.00          342,100.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 191/2559

ต. ป่าไก ่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  340,000.00  บาท 340,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ รบ.14-4-322 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

341,600.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรรบุรีเทพรักษ/์

342,100.00 บาท
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68 อนุรักษ์ฟื้นฟูลําเหมอืงอดีอก  ม.9  ต.คูบัว 199,000.00          200,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 192/2559

อ.เมอืง  จ.ราชบุรี  รหัสโครงการ รบ.14-4-328 199,000.00  บาท 199,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

199,900.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

200,400.00 บาท

69 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลําราง ม.1  ต.ทุ่งคลี 218,000.00          220,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 193/2559

อ. เดิมบางนางบวช  จ. สุพรรณบุรี  218,000.00  บาท 218,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  สพ. 13-4-366 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

219,500.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

220,000.00 บาท

70 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองธรรมชาติ  ม.6  473,000.00          475,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 194/2559

 ต.คลองจนิดา อ. สามพราน จ. นครปฐม 473,000.00  บาท 473,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

นฐ. 13-4-183 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

474,500.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพรักษ/์

475,000.00 บาท
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71 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองนางสมใจ เต๋กสงวน ม. 1  305,000.00          306,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 195/2559

ต. คลองจนิดา  อ. สามพราน  จ. นครปฐม  305,000.00  บาท 305,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสดครงการ  นฐ. 13-4-178 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

305,500.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สุพรรณบุรีเทพารักษ/์

306,000.00 บาท

72 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง  ร4ช. สพ.3  ยายแอว๋  ม. 4  337,000.00          338,800.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั คฑาวธุสุพรรณบุรี/ ราคาตํ่าสุด 196/2559

ต. ทุ่งคลี  อ. เดิมบางนางบวช  จ. สุพรรณบุรี  337,000.00  บาท 337,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ สพ. 13-4-386 2. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

338,300.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สุพรรณบุรีเทพารักษ/์

338,300.00 บาท

73 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยสาธารณะ (พุแว) 307,000.00          308,200.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 197/2559

บ้านหินลาด  ม. 15  ต.ด่านชา้ง  อ. ด่างชา้ง 307,000.00  บาท 307,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

จ. สุพรรณบุรี  รหัสโครงการ สพ. 13-4-359 2.  ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา/

307,700.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

307,900.00 บาท

4. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

308,200.00 บาท
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74 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบึงระหารออ้ ม. 6  ต. วงัลึก 200,000.00          201,100.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 198/2559

อ. สามชกุ  จ. สุพรรณบุรี  200,000.00  บาท 200,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  สพ. 13-4-347 2.  ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา/

200,600.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

200,600.00 บาท

4. บริษัท  กฤษดากรคอนสตรัคชั่น จํากดั/

201,100.00 บาท 

75 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองทุ่งใหญ่ ม. 15  ต. วงัลึก 374,000.00          376,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 199/2559

อ. สามชกุ  จ. สุพรรณบุรี  374,000.00  บาท 374,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ สพ. 13-4-343 2.  ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา/

375,700.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

376,000.00 บาท

4. บริษัท กฤษดากรคอนสตรัชดชั่น/

375,700.00 บาท 

76 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองสองตอนใต้ ม.10  236,000.00          237,200.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 200/2559

ต. วงัลึก  อ. สามชกุ  จ. สุพรรณบุรี  236,000.00  บาท 236,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ สพ. 13-4-342 2.  ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา/

237,200.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 
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วิธีซ้ือ/
จ้าง

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

237,200.00 บาท

4. บริษัท กฤษดากรคอนสตรัคชั่น/

237,700.00 บาท 

77 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองกรด ม.7  ต. วงัลึก 307,000.00          309,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 201/2559

อ. สามชกุ  จ. สุพรรณบุรี  307,000.00  บาท 307,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ สพ. 13-4-341 2.  ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา/

308,900.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจกดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

309,000.00 บาท

4. บริษัท กฤษดากรคอนสตรัคชั่น/

308,800.00 บาท 

78 อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปลายน้ําด้านทิศใต้ บ้านปลายน้ํา  493,701.60          494,300.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 202/2559

ม.4   ต. สระแกว้  อ. เมอืง จ. สุพรรณบุรี  493,701.60  บาท 493,701.60  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

สพ. 13-4-330 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเภศกอ่สร้าง/

494,37.53  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

494,371.53 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

494,383.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 
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ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

79 อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปลายน้ํา บ้านปลายน้ํา  ม.4  493,316.80          493,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 203/2559

ต. สระแกว้  อ. เมอืง จ. สุพรรณบุรี 493,316.80  บาท 493,316.80  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ สพ. 13-4-327 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

493,986.73 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

493,986.73  บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

494,000.00 บาท

80 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเกบ็น้ําบึงปลายน้ํา บ้านปลายน้ํา  494,841.00          495,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 204/2559

ม.4   ต. สระแกว้  อ. เมอืง จ. สุพรรณบุรี  494,284.00 บาท 494,284.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

สพ. 13-4-326 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

495,510.93  บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

495,510.93  บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

495,553.00 บาท

81 อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลําทักขณิ  ม.9  ต. สระแกว้ 498,812.60          499,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 205/2559

อ. เมอืง จ. สุพรรณบุรี  สพ. 13-4-328 498,812.60 บาท 498,812.60บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

499,482.53  บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 
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/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

499,482.53 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

499,500.00 บาท

82 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยสาธารณะ (แมท่วปี) 411,153.42          411,800.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 206/2559

บ้านโปร่งขอ่ยสมอทอง ม. 20  ต.ด่านชา้ง 411,153.42 บาท 411,153.42 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 อ. ด่านชา้ง  จ. สุพรรณบุรี  2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเภศกอ่สร้าง/

รหัสโครงการ  สพ. 13-4-360 411,823.35 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

411,823.35 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

413,494.00 บาท

83 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยสาธารณะ (แมท่วปี) 496,731.20          497,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 207/2559

บ้านพุน้ําร้อน  ม. 4  ต.ด่านชา้ง  อ.ด่านชา้ง 496,731.20 บาท 496,731.20 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

จ. สุพรรณบุรี  รหัสโครงการ สพ. 13-4-357 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

497,401.13 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

497,401.13 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

499,424.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 
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84 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยสาธารณะ 367,011.40          367,600.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 208/2559

บ้านหนองเปาะ ม. 2 ต.ด่านชา้ง อ.ด่านชา้ง  367,011.40 บาท 367,011.40 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 จ. สุพรรณบุรี  สพ. 13-4-356 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

367,681.33 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

367,681.33 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

369,156.00  บาท

85 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ่อยมื บ้านดอนตาล ม. 4 418,739.90          419,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 209/2559

ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จ. สุพรรณบุรี  418,739.90 บาท 418.739.90 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 สพ. 13-4-355 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

 419,409.83 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

419,409.83 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

421154.00  บาท

86 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ่อยมื บ้านหัวนา ม. 3 458,839.40          459,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 210/2559

ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จ. สุพรรณบุรี  458,839.40 บาท 418.739.90 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ สพ. 13-4-354 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

459,509.33 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 
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วิธีซ้ือ/
จ้าง

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

459,509.33 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

461,396.00 บาท

87 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองห้าง-ตรอกสะเดา ม. 6-8 417,914.00          418,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 211/2559

ต.หนองขาม  อ.หนองหญ้าไซ   จ. สุพรรณบุรี  417,914.00 บาท 417,914.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ สพ. 13-4-353 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

418,583.93 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

418,583.93 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

420,296.00 บาท

88 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ําบ้านกระบอก บ้านกระบอก ม. 4 235,128.70          235,700.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 212/2559

ต.หัวโพธิ ์ อ.สองพี่น้อง  จ. สุพรรณบุรี  235,128.70 บาท 235,128.70 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ สพ. 13-4-340 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเภศกอ่สร้าง/

235,798.63 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

235,798.63 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

235,812.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

89 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ําหนองโพพาด ม. 3 394,730.62 395,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 213/2559

ต.บางพลับ  อ.สองพี่น้อง  จ. สุพรรณบุรี  394,730.62 บาท 394,730.62 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ สพ. 13-4-339 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเภศกอ่สร้าง/

395,400.55 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

395,485.00 บาท

90 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางสนุ่น ม. 3 401,672.18          402,300.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 214/2559

ต.ต้นตาล  อ.สองพี่น้อง  จ. สุพรรณบุรี  401,672.18 บาท 401,672.18 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  สพ. 13-4-346 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเภศกอ่สร้าง/

402,342.11 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

402,342.11 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

404,018.00 บาท

91 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองรางยายตุ้ม ม.1 434,211.60          434,800.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/  ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 215/2559

ต.ต้นตาล  อ.สองพี่น้อง  จ. สุพรรณบุรี  434,211.60 บาท 434,211.60 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ สพ. 13-4-345 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

434,881.53 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

434,881.53 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

436,696.00 บาท

92 อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองไผ่ส่ี ม.2 231,797.40          232,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/  ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 216/2559

ต.ต้นตาล  อ.สองพี่น้อง  จ. สุพรรณบุรี  231,797.40 บาท 231,797.40 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ  สพ. 13-4-344 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

232,467.33 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

232,467.33 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

233,356.00บาท

93 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเกบ็น้ําหนองออ้ ม.2 270,907.00          271,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 217/2559

ต.บางพลับ  อ.สองพี่น้อง  จ. สุพรรณบุรี  270,907.00 บาท 270,907.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ สพ. 13-4-338 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

271,576.93 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

271,576.93บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

271,595.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

94 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านทุ่งหนองสัปฟาก  481,593.80          482,200.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 218/2559

บ้านหนองบัวหิ่ว ชว่ง 1 ม. 1  ต.ทัพหลวง 481,593.80 บาท 481,593.80 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 อ.หนองหญ้าไซ  จ. สุพรรณบุรี   2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

รหัสโครงการ สพ. 13-4-336 482,263.73 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

482,263.73 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

484,196.00 บาท

95 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านทัพยายดาบ  ม.5 346,842.10          347,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 219/2559

 ต.ทัพหลวง  อ.หนองหญ้าไซ  จ. สุพรรณบุรี 346,842.10 บาท 346,842.10 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

สพ. 13-4-333 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

347,512.03 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

347,512.03 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

348,906.00 บาท

96 อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดบุญเกด บ้านท่าวา้ ม.5 493,284.20          493,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 220/2559

 ต.สระแกว้ อ.เมอืง  จ. สุพรรณบุรี 493,284.20บาท 493,284.20บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

สพ. 13-4-329 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.โชคสองพัน/

493,954.13 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ละมยัเกศกอ่สร้าง/

493,954.13 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั อรณิชาวศิวกรรม/

493,989.00 บาท

97 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวงัอา้ยเสา  ม.2  ต.บ่อกรุ 328,500.00          330,000.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรือง ราคาตํ่าสุด 221/2559

อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี 328,500.00 บาท การโยธา/ 328,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ สพ. 13-4-348 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/

329,800.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

329,700.00 บาท

4. บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จํากดั/

330,000.00 บาท

98 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้าร้อย  ม. 5  ต.บ่อกรุ 434,000.00          435,100.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรือง ราคาตํ่าสุด 222/2559

อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี          การโยธา/ 434,000.00 บาท การโยธา/ 434,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ สพ. 13-4-351 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/

434,900.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

435,000.00 บาท

4. บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จํากดั/

435,100.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

99 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ่อยมื ม. 6  ต. บ่อกรุ 331,000.00          332,100.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรือง ราคาตํ่าสุด 223/2559

อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี   สพ.13-4-352 การโยธา/ 331,000.00 บาท การโยธา/ 331,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/

331,900.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

332,000.00  บาท

4. บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จํากดั/

332,100.00 บาท

100 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองดอนมะขวดิ บ้านห้วยหวาย  ม.2 436,000.00          437,300.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา ราคาตํ่าสุด 224/2559

 ต.โคกชา้ง  อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี การโยธา/ 436,000.00 บาท การโยธา/ 436,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

สพ. 13-4-357 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/

437,000.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

437,300.00  บาท

4. บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จํากดั/

434,300.00 บาท

101 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยหิน  ม. 3 ต. บ่อกรุ 422,000.00 423,200.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา ราคาตํ่าสุด 225/2559

อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี  422,000.00 บาท การโยธา/422,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ สพ.13-4-349 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/

422,700.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

422,900 บาท

4. บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จํากดั/

423,200.00 บาท

102 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองผู้ใหญ่โทน  ม. 4 ต. บ่อกรุ 408,000.00          409,900.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา ราคาตํ่าสุด 226/2559

อ . เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี   สพ.13-4-350 408,000.00 บาท การโยธา/408,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/

409,400.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

409,6000 บาท

4. บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จํากดั/

409,000.00 บาท

103 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําภายในตําบลแจงงาม 370,000.00          371,800.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ประภตัรรุ่งเรืองการโยธา ราคาตํ่าสุด 227/2559

ต. แจงงาม อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี  370,000.00 บาท การโยธา/370,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  สพ.13-4-365 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั สินเกษตรกอ่สร้าง/

371,000.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั สามพระยา 2006 กอ่สร้าง/

371,400.00 บาท

4. บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จํากดั/

371,800.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

104 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองกร่าง  แห่งที่ 1 ม.9 498,400.00          499,400.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา ราคาตํ่าสุด 228/2559

อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  498,400.00 บาท /498,400.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ สพ. 14-4-472 2.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,000.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

499,100.00 บาท

105 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองขนาก ม. 6 486,500.00          487,500.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ราคาตํ่าสุด 229/2559

ต. หนองปลาไหล  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  486,500.00 บาท 486,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 471 2.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

487,000.00 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

487,200.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

487,300.00 บาท

106 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านห้วยหวาย แห่งที่ 3 ม.  3 490,500.00          491,500.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ราคาตํ่าสุด 230/2559

ต. หนองปลาไหล  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี    490,500.00 บาท 490,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 470 2.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

491,000.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

491,200.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

491,200 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

491,500.00 บาท

107 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองหูชา้ง ม. 12 498,500.00          499,500.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ราคาตํ่าสุด 231/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  498,500.00 บาท 498,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 451 2.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,000.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

499,200.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

499,500.00 บาท

108 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองใหญ่ (สระหลวง 2) 498,700.00          499,700.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ราคาตํ่าสุด 232/2559

ม. 11 ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ  จ. กาญจนบุรี  498,700.00 บาท 498,700.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

กจ. 14 - 4 - 450 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

499,200.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,200.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

499,400.00 บาท

5. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,200.00 บาท

109 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองใหญ่ 498,800.00          499,800.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ราคาตํ่าสุด 233/2559

ม. 11 ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ  จ. กาญจนบุรี  498,800.00 บาท 498,800.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 449 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,300.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญน์โยธา/

499,500.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

499,500.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

499,800.00 บาท

110 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองใหญ่ (สระหลวง 1) 498,800.00          499,800.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ราคาตํ่าสุด 234/2559

ม. 11 ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  498,800.00 บาท 498,800.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 448 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,300.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

499,500.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

499,500.00 บาท

111 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองสาหร่าย  แห่งที่ 2 357,200.00          358,200.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ราคาตํ่าสุด 235/2559

ม. 4 ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  357,200.00 บาท 357,200.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 445 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

357,700.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

357,900.00 บาท

4.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

358,000.00 บาท

112 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านห้วยหวาย แห่งที่ 2 ม. 3  491,100.00          492,100.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/ ราคาตํ่าสุด 236/2559

ต. หนองปลาไหล  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี   491,100.00 บาท 491,100.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 469 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

491,600.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

491,800.00 บาท

5.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

492,000.00 บาท

113 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองตาเดช แห่งที่ 1 ม. 14 446,000.00          446,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 237/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี   446,000.00 บาท 446,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 453 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

446,400.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

446,600.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญน์โยธา/

466,600.00 บาท

114 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองตาเดช แห่ง 2 ม.14 484,000.00          484,800.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 238/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  484,000.00 บาท 484,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 454 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

484,300.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

484,500.00 บาท

4.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

484,500.00 บาท

115 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยบ้านเขาวงศ์ทรัพย ์ ม.20 416,400.00          417,400.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 239/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  416,000.00 บาท 416,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 455 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

416,900.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

417,000.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

417,100.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

417,200.00 บาท

116 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยบ้านหนองรัง ม. 21 498,500.00          499,500.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 240/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  498,500.00 บาท 498,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 457 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,000.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,000.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

499,200.00 บาท

117 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านเขาหินต้ัง แห่งที่ 2 ม. 2 498,500.00          499,500.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 241/2559

ต. สมเด็จเจริญ  อ. หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  498,500.00 บาท 498,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 465 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

499,200.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,000.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

499,200.00 บาท

118 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านเขาหินต้ัง แห่งที่ 3  ม. 2 406,000.00          407,000.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 242/2559

ต. สมเด็จเจริญ  อ. หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  406,00.00 บาท 406,00.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 478 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

406,500.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั/

407,000.00 บาท

         4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

406,800.00 บาท

119 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านพยอม แห่งที่ 2 ม. 11 498,500.00          499,500.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 243/2559

ต. หนองปลาไหล  อ. หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  498,500.00 บาท 486,200.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 467 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,000.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,000.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

499,200.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

499,500.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

120 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสันตะวา  ม. 6 477,500.00          478,500.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 244/2559

ต. แกง่เส้ียน   อ. เมอืง จ. กาญจนบุรี  477,500.00 บาท 477,500.00 มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 479 2.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

478,000.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

478,200.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญน์โยธา/

4783,00.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

478,500.00 บาท

121 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านพยอม แห่งที่ 1 ม. 1 486,200.00          487,200.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 245/2559

ต. หนองปลาไหล  อ. หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  486,200.00 บาท 486,200.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 466 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

486,700.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

486,900.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

487,000.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์ยา/

487,000.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

122 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านห้วยใหญ่  ม. 13  498,500.00          499,800.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ราคาตํ่าสุด 246/2559

ต.หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  498,500.00 บาท 498,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 29  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 452 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,000.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

499,500.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

499,700.00 บาท

123 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเกบ็น้ําบ้านหนองหัวววั  ม.7 475,900.00          476,900.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/ ราคาตํ่าสุด 247/2559

ต. หนองปลิง อ. เลาขวญั  จ. กาญจนบุรี  475,900.00 บาท 475,900.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 493 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

476,400.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญน์โยธา/

476,600.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

476,800.00 บาท

5.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

476,900.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

124 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเกบ็น้ําบ้านโกเอน  ม.9 438,900.00          439,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/ ราคาตํ่าสุด 248/2559

ต. หนองปลิง อ. เลาขวญั  จ. กาญจนบุรี  438,900.00 บาท 438,900.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 492 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

439,400.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญน์โยธา/

439,600.00 บาท

4.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

439,900.00 บาท

125 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเกบ็น้ําบ้านหนองกะหนาก  ม.2 498,400.00          499,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/ ราคาตํ่าสุด 249/2559

ต. หนองปลิง อ. เลาขวญั  จ. กาญจนบุรี  498,400.00 บาท 498,400.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 494 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,000.00 บาท 

3.บริษัท ธนพูนทว ี จํากดั/

499,900.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

499,100.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

499,400.00 บาท 



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

126 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเกบ็น้ําบ้านประชาพัฒนา  ม.12 497,900.00          498,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/ ราคาตํ่าสุด 250/2559

ต. หนองปลิง อ. เลาขวญั  จ. กาญจนบุรี  497,900.00 บาท 497,900.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 491 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง /

498,400.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

498,600.00 บาท

127 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยบ้านหนองผักแวน่ 498,600.00          499,700.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 251/2559

แห่งที่ 2  ม. 1 ต. สมเด็จเจริญ  อ. หนองปรือ 498,600.00 บาท 498,600.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

จ. กาญจนบุรี   รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 463 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,200.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,500.00  บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

499,700.00 บาท

128 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านเทพมงคล  ม.12 483,200.00          484,200.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 252/2559

ต. หนองปลาไหล  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  483,200.00 บาท  483,200.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 474 2.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

484,000.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

484,200.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

483,800.00 บาท

129 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านดอนกลาง แห่งที่ 1 444,400.00          445,400.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 253/2559

ม. 15 ต.หนองกร่าง อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี  444,400.00 บาท 444,400.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

กจ. 14 - 4 - 475 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

444,900.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

445,000.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

445,100.00 บาท

130 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยบ้านหนองผักแวน่ แห่งที่ 2 498,600.00          499,700.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 254/2559

ม. 1 ต. สมเด็จเจริญ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  498,600.00 บาท 498,600.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 463 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,200.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,500.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

499,700.00 บาท

131 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านห้วยหวาย แห่งที่ 1 ม. 3 498,800.00          499,800.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 255/2559

ต. หนองปลาไหล  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี 498,800.00 บาท 498,800.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 468 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,300.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,500.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

499,500.00 บาท

132 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านดอนกลาง แห่งที่ 2 498,400.00          499,400.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 256/2559

ม.5 ต.หนองกร่าง อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี  498,400.00 บาท 498,400.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 476 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

498,900.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

499,000.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

499,100.00 บาท

133 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านลําอซูี ม.8 498,500.00          499,500.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 257/2559

ต.หนองรี อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี  498,500.00 บาท 498,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 477 2.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

499,000.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

499,200.00 บาท 

134 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองกร่าง  แห่งที่ 2 472,300.00          473,300.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 258/2559

ม.9 ต.หนองปลาไหล อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  472,300.00 บาท 472,300.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการกจ. 14 - 4 - 473 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

473,000.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

473,000.00 บาท

135 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยบ้านแกง่ระเบิด ม. 4 381,000.00          382,200.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 259/2559

ต. วงักระแจะ  อ. ไทรโยค  จ. กาญจนบุรี  381,000.00 บาท 381,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 481 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

381,900.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

382,000.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

382,200.00 บาท

497,000.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

136 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยถ้ําละวา้ ม. 4 497,000.00          498,000.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 260/2559

ต. วงักระแจะ  อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี  497,000.00 บาท 497,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 481 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

497,500.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

497,700.00 บาท

4.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

498,000.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

498,000.00 บาท

137 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยชายทุ่ง  ม. 9 496,900.00          497,900.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 261/2559

ต. วงักระแจะ  อ. ไทรโยค  จ. กาญจนบุรี  496,900.00 บาท 496,900.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 482 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

497,600.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

497,800.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

497,900.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

138 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยหุบมอเซอ ม. 9 497,000.00          498,000.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 262/2559

ต. วงักระแจะ  อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี  497,000.00 บาท 497,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 487 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

497,700.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

498,000.00 บาท

139 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยบ้องต้ีบน  ม.1 ต. บ้องต้ี 416,000.00          417,100.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 263/2559

อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี  416,000.00 บาท 416,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 484 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

416,000.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

416,800.00บาท

4.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /

417,000.00 บาท

140 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยบ้องต้ีล่าง ม. 2 ต. บ้องต้ี 497,000.00          498,000.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 264/2559

อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี  รหัสโครงการ 497,000.00 บาท 497,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

กจ. 14-4-484 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

497,500.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

498,000.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

497,000.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

498,000.00 บาท

141 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยมะนาว ม. 2 ต. บ้องต้ี 228,500.00          229,500.00        ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 265/2559

อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี  รหัสโครงการ 228,500.00 บาท 228,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

กจ. 14 - 4 - 489 2.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั/

229,000.00 บาท 

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

229,500.00 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

229,200.00 บาท 

142 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยพุสม ี ม. 3 ต. บ้องต้ี 496,900.00          497,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ ราคาตํ่าสุด 266/2559

อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี   รหัสโครงการ 496,900.00 บาท 496,900.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

กจ. 14 - 4 - 486 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

497,400.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

497,600.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

497,800.00 บาท

143 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเกบ็น้ําชมุชนกองพันทหารราบที่  1 498,000.00          499,400.00        ตกลงราคา 1. บริษัท คอนเซ็ฟ  เทรดด้ิง แอนด์ จํากดั/ บริษัท คอนเซ็ฟ  เทรดด้ิง แอนด์ จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 267/2559

ค่ายธนรัชต์  ม.  3  ต. เขาน้อย  อ. ปราณบุรี  498,000.00 บาท 498,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

จ. ประจวบคีรีขนัธ ์ รหัสโครงการ ปข. 20-4-369 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/

498,800.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั กติติวฒันาประจวบ/

499,100.00 บาท

144 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเกบ็น้ํา(กองสนับสนุนกรม 380,000.00          381,500.00        ตกลงราคา 1. บริษัท คอนเซ็ฟ  เทรดด้ิง แอนด์ จํากดั/ บริษัท คอนเซ็ฟ  เทรดด้ิง แอนด์ จํากดั/ ราคาตํ่าสุด 268/2559

นักเรียนโรงเรียนทหารราบ) ค่ายธนรัชต์  ม. 3 380,000.00 บาท 380,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

ต. เขาน้อย อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

รหัสโครงการ ปข. 20 - 4 - 374 381,000.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั กติติวฒันาประจวบ/

381,200.00 บาท

145 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยตาจนัทร์  ม. 8 430,000.00          430,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน ราคาตํ่าสุด 269/2559

ต. ห้วยทราย อ. เมอืง จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 430,000.00 บาท และเพื่อน/430,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ ปข. 20-4-361 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/

430,000.00 บาท 

146 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยลุงจง ม. 12 ต. ห้วยทราย 281,000.00          281,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน ราคาตํ่าสุด 270/2559

อ. เมอืง จ. ประจวบคิรีขนัธ ์  281,000.00 บาท และเพื่อน/281,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-362

2. บริษัท คอนซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จํากดั/

281,500.00 บาท

147 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยขี้มด ม. 9 ต. ห้วยทราย 460,000.00          461,200.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน ราคาตํ่าสุด 271/2559

อ. เมอืง จ. ประจวบคีรีขนัธ ์ รหัสโครงการ 460,000.00 บาท และเพื่อน/460,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

ปข. 20-4-363 2. บริษัท คอนซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน

460,700.00 บาท

148 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ําสาธารณะ(ตาเฮง) ม. 9 497,000.00          498,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 272/2559

ต. อา่งทอง อ. ทับสะแก  จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 497,000.00 บาท 497,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ ปข. 20 – 4 – 365 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

497,700.00 บาท

149 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ําสาธารณะ(ตาฮวด) ม. 5 497,000.00          498,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 273/2559

 ต. อา่งทอง  อ. ทับสะแก  จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 497,000.00 บาท 497,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ ปข. 20-4-366 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

497,800.00 บาท

150 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําฝายพ่อปู่ไมแ้ฝก  ม. 3 484,000.00          485,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 274/2559

ต. อา่งทอง อ. ทับสะแก  จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 484,000.00 บาท 484,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-368 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

485,000.00 บาท

151 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยวงัไทร-หนองยงู ม. 7,4 450,500.00          451,600.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 275/2559

ต. ไร่ใหม ่อ. สามร้อยยอด  จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 450,500.00 บาท 450,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-370 2. บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน/

451,000.00 บาท

152 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยสหมติร ม.2 ต. ไร่ใหม ่ 441,000.00          442,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 276/2559

อ. สามร้อยยอด  จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 441,000.00 บาท 441,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ ปข. 20-4-371 2. บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จํากดั/

441,800.00 บาท

153 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยตาจนัทร์  ม. 8 430,000.00          430,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มานะการโยธาและเพื่อน/ ราคาตํ่าสุด 277/2559

ต. ห้วยทราย อ. เมอืง จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 430,000.00  บาท 430,000.00  บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ ปข. 20-4-361 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/

430,500.00 บาท

154 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยดอนกลาง ม. 4 182,500.00          183,600.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 278/2559

 ต. สามกระทาย อ. กยุบุรี จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 182,500.00 บาท 182,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ ปข. 20-4-373 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

183,000.00 บาท

155 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเกบ็น้ําสาธารณะทุ่งกลางดอน  ม. 3 225,000.00          226,100.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 279/2559



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

 ต. ศิลาลอย อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 225,000.00 บาท 225,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-376 2. บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จํากดั/

225,600.00 บาท

156 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยสามกระทาย ม. 3 372,000.00          372,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 280/2559

ต. สามกระทาย อ. กยุบุรี  จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 372,000.00 บาท 372,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ  ปข. 20-4-375 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

372,500.00 บาท

157 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ่อยมื  ม. 3 ต. สามกระทาย 263,500.00          264,600.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 281/2559

อ. กยุบุรี จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 263,500.00 บาท 263,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-378 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

264,000.00 บาท

158 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ่อยมื ม. 5 ต. สามกระทาย 494,500.00          495,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/  ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 282/2559

อ. กยุบุรี จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 494,500.00 บาท 494,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ ปข. 20-4-379 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

494,900.00 บาท

159 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ่อยมื ม. 4 ต. สามกระทาย 463,000.00          464,200.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 283/2559

 อ. กยุบุรี จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 463,000.00 บาท 463,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-380 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

463,600.00 บาท

160 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยหนองแก-บ่อจนัทร์  ม. 5 324,500.00          325,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 284/2559

ต. อา่วน้อย อ. เมอืง จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 324,500.00 บาท 324,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-382 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

325,000.00 บาท

161 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยหนองกรูด-หนองน้ําเขยีว 445,000.00          446,300.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 285/2559

ม. 5  ต. อา่วน้อย อ. เมอืง จ.ประจวบคิรีขนัธ ์ 445,000.00 บาท 445,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-383 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

445,700.00 บาท

162 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านพุใหญ่ ม. 3 ต. สามร้อยยอด 482,000.00          483,100.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 286/2559

อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 482,000.00 บาท 482,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-387 2. บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จํากดั/

482,600.00 บาท

163 อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ํา ม. 4  ต. ทับสะแก อ. ทับสะแก 498,000.00          499,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 287/2559

จ. ประจวบคีรีขนัธ ์ รหัสโครงการ ปข. 20-4-364 498,000.00 บาท 498,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

498,900.00 บาท

164 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ่อยมื ม. 5  ต. กยุเหนือ 486,800.00          485,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 288/2559



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

อ. กยุบุรี จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ปข. 20-4-358 485,500.00 บาท 485,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

486,000.00 บาท

165 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ่อยมื ม. 10 ต. กยุเหนือ 485,500.00          486,800.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 289/2559

 อ. กยุบุรี จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 485,500.00 บาท 485,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ ปข. 20-4-359 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

486,300.00 บาท

166 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ่อยมื ม. 6 ต. กยุเหนือ 486,000.00          486,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 290/2559

 อ. กยุบุรี จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 486,000.00 บาท 486,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-360 2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

486,400.00 บาท

167 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองสายบุตร ม. 2 424,000.00          424,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 291/2559

ต. สามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคิรีขนัธ ์ 424,000.00 บาท 424,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ ปข. 20-4-385 2. บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอนจํากดั/

424,400.00 บาท

168 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําเหมอืงคึกฤทธิ ์ หมู่ที่ 3 249,000.00          250,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 292/2559

ต. สามร้อยยอด  อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขนัธ์ 249,000.00 บาท 249,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

 รหัสโครงการ  ปข  20-4-389 2. บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จํากดั/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

249,500.00 บาท

169 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยพุหวาย หมู่ที่ 5 138,000.00          139,100.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 293/2559

ต. สามร้อยยอด  อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขนัธ ์ 138,000.00 บาท 138,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-390  2. บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จํากดั/

138,600.00 บาท

170 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยสามกระทาย หมู่ที่ 3 372,000.00          372,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 294/2559

ต. สามกระทาย  อ. กยุบุรี  จ. ประจวบคีรีขนัธ ์ 372,000.00 บาท 372,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

รหัสโครงการ  ปข. 20-4-375  2. ห้างหุ้นส่วนจํากดั มานะการโยธาและเพื่อน/

372,500.00 บาท

171 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําสาธารณะหัวเขาน้อย หมู่ที่ 3 249,000.00          250,000.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส.จ.ต๋ี/ ราคาตํ่าสุด 295/2559

ต. สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด  จ. ประจวบคีรีขนัธ ์ 249,000.00 บาท 249,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30  ม.ีค.59

ปข. 20-4-388 2. บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จํากดั/

249,500.00 บาท

172 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านประชาสุข  แห่งที่ 2 หมู่ที่ 22 484,800.00          485,800.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 296/2559

ต. หนองปรือ อ.หนองปรือ  จ. กาญจนบุรี 484,800.00 บาท 484,800.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14-4-459 2.บริษัท ธนพูนทว ี จํากดั /

485,500.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

485,500.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

485,600.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

485,800.00 บาท 

173 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านประชาสุข  แห่งที่ 3 หมู่ที่ 22 488,500.00          489,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 297/2559

ต. หนองปรือ อ.หนองปรือ  จ. กาญจนบุรี 488,500.00 บาท 488,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14-4-460 2.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั/

489,000.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

489,200.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญน์โยธา/

489,300.00 บาท

174 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองผักแวน่  ม. 1 498,700.00          499,700.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 298/2559

ต. สมเด็จเจริญ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี 498,700.00 บาท 498,700.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 462 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

499,400.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

499,500.00 บาท

4.บริษัท ธนพูนทว ี จํากดั /



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

499,500.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

499,700.00 บาท 

175 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านเขาหินต้ัง  แห่งที่ 1 498,400.00          499,400.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 299/2559

ม.2 ต. สมเด็จเจริญ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  498,400.00 บาท 498,400.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 464 2.บริษัท ธนพูนทว ี จํากดั /

499,000.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

499,100.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

499,000.00 บาท 

5.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

499,400.00 บาท

176 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยบ้านหนองปรือ ม.1 394,800.00          395,800.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 300/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี    394,800.00 บาท 394,800.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 440 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

395,500.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

395,500.00 บาท

4. บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั /



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

395,800.00 บาท

177 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองขอน แห่งที่ 1 ม. 3 498,100.00          499,100.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 301/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี   498,100.00 บาท 498,100.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 441 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

498,800.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

499,000.00 บาท 

4.บริษัท ธนพูนทว ี จํากดั/

499,000.00 บาท

178 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองขอน แห่งที่ 2 ม. 3 336,900.00          337,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 302/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี   336,900.00 บาท 336,900.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 442 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั เลาขวญัสามพี่น้อง/

337,600.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญน์โยธา/

337,600.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

337,900.00 บาท 

179 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองขอน  ม. 3 486,500.00          487,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 303/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี   486,500.00 บาท 486,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 443 2.บริษัท  ธนพูนทว ีจํากดั/



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

487,000.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

487,200.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จติติชยัการโยธา/

487,400.00 บาท 

180 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้านหนองสาหร่าย  แห่งที่ 1 497,900.00          498,900.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 304/2559

ม. 4  ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  497,900.00 บาท 497,900.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ  กจ. 14 - 4 - 444 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

498,600.00 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

498,900.00 บาท 

181 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําลําห้วยบ้านหนองรัง ม. 21 498,500.00          499,500.00        ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงปูนเขตรุ่งเรือง/ ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/ ราคาตํ่าสุด 305/2559

ต. หนองปรือ  อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี  498,500.00 บาท 406,000.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ กจ. 14 - 4 - 456 2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

499,000.00 บาท

3.บริษัท ธนพูนทว ีจํากดั/

499,000.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

499,200.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

182 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองส่ีแยก ม. 1,7 ต. คลองจนิดา 476,500.00          477,900.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ธนศักด์ิ จํากดั / 476,500.00 บาท บริษัท ธนศักด์ิ จํากดั / 476,500.00 บาท ราคาตํ่าสุด 306/2559

อ. สามพราน จ. นครปฐม  2. บริษัท มณีวา/ 477,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ นฐ. 13 - 4 - 179 3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญน์โยธา/

477,700.00 บาท

4.บริษัท ศุภประเสริฐวศิวกรรม จํากดั/

477,800.00 บาท

183 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองผู้โต๊ะ ม. 3,10 ต. คลองจนิดา 495,900.00          497,900.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ธนศักด์ิ จํากดั/ 495,900.00 บาท บริษัท ธนศักด์ิ จํากดั/ 495,900.00 บาท ราคาตํ่าสุด 307/2559

อ. สามพราน จ. นครปฐม  2. บริษัท มณีวา/ 497,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ  นฐ. 13 - 4 - 180 3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

497,700.00 บาท

4.บริษัท ศุภประเสริฐวศิวกรรม จํากดั/

497,800.00 บาท

184 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพาดหมอน ม. 4,6 ต. คลองจนิดา 482,900.00          484,900.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ธนศักด์ิ จํากดั/ 482,900.00 บาท บริษัท ธนศักด์ิ จํากดั/ 482,900.00 บาท ราคาตํ่าสุด 308/2559

อ. สามพราน จ. นครปฐม  2. บริษัท มณีวา จํากดั/ 484,500.00 บาท มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ นฐ. 13 - 4 - 181 3.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/

484,700.00 บาท

4.บริษัท ศุภประเสริฐวศิวกรรม จํากดั /

484,800.00 บาท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2559 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

185 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโตเล้ียง ม. 8  ต. คลองจนิดา 471,200.00          472,700.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ธนศักด์ิ จํากดั/ 471,200.00 บาท 1.บริษัท ธนศักด์ิ/ 471,200.00 บาท ราคาตํ่าสุด 309/2559

อ. สามพราน จ. นครปฐม  2.ห้างหุ้นส่วนจํากดั จริกาญจน์โยธา/ มคุีณสมบัติครบถว้น ลว. 30 ม.ีค.59

รหัสโครงการ นฐ. 13 - 4 - 184 472,500.00 บาท

3. บริษัท มณีวา จํากดั/ 472,500.00 บาท

4.บริษัท ศุภประเสริฐวศิวกรรม จํากดั /

472,600.00 บาท


