
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองโทรสาร 
หมายเลขรหสั สทภ.7-5805-001-
0002-15 จ านวน 2 รายการ

5,750.00             5,750.00             ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
5,750.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
5,750.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/003 
ลว 31 ต.ค.59

2 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองตัดหญา้
หมายเลขรหสั สทภ.7 (ตก) 
3750-002-0003-2จ านวน 3 รายการ

980.00                980.00               ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
980.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
980.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/004 
ลว 31 ต.ค.59

3 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ 17,100.00            17,100.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
17,100.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
17,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/005 
ลว 2 พ.ย. 59

4 จา้งซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กง 3563 รบ

895.00                895.00               ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 895.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 895.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/006 
ลว 3 พ.ย. 59

5 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 4 รายการ 4,075.00             4,075.00             ตกลงราคา พระลักษณ์ โดยนางสาว 
ถาวร  จติรเสง่ียม/ 4,075.00 บาท

พระลักษณ์ โดยนางสาว 
ถาวร  จติรเสง่ียม/ 4,075.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/007 
ลว 3 พ.ย. 59

6 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขรหสั สทภ.7  4120-001-
0001-54 , สทภ.7 4120-001-0001-8 
จ านวน 2 เคร่ือง

4,100.00             4,100.00             ตกลงราคา ร้านอิ่มเอมแอร์/ 4,100.00 บาท ร้านอิ่มเอมแอร์/ 4,100.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/008 
ลว 3 พ.ย. 59

7 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขรหสั สทภ.7  4120-001-
0001-9 , สทภ.7 4120-001-0001-10 
สทภ.7 4120-001-0001-51 
จ านวน 3 เคร่ือง

10,400.00            10,400.00           ตกลงราคา ร้านอิ่มเอมแอร์/ 10,400.00 บาท ร้านอิ่มเอมแอร์/ 10,400.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/009 
ลว 3 พ.ย. 59

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

8 จา้งท าปา้ยไวนลิ  จ านวน 2 รายการ 3,980.00             3,980.00             ตกลงราคา ร้านไอไซนโ์ฆษณา โดยนายภริูต  
นวิาศะบตุร /3,980.00 บาท

ร้านไอไซนโ์ฆษณา โดยนายภริูต  
นวิาศะบตุร /3,980.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/010 
ลว 4 พ.ย. 59

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 
รายการ วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ

3,000.00             3,000.00             ตกลงราคา พระลักษณ์ โดยนางสาว 
ถาวร  จติรเสง่ียม/ 3,000.00 บาท

พระลักษณ์ โดยนางสาว 
ถาวร  จติรเสง่ียม/ 3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/011 
ลว 4 พ.ย. 59

10 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ มอเตอร์ จ ากดั 1,811.51             1,811.51             ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ ากดั/
1,811.51 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ ากดั/1,811.51 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/012 
ลว 4 พ.ย. 59

11 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 
รายการ

28,800.00            28,800.00           ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
28,800.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
28,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/013 
ลว 4 พ.ย. 59

12 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบยีน  กฉ 9371 รบ
จ านวน 5 รายการ

3,215.00             3,215.00             ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
3,215.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
3,215.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/014 
ลว 7 พ.ย. 59

13 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 13 รายการ

18,130.00            18,130.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
18,130.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
18,130.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/015 
ลว 7 พ.ย. 59

14 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กต 5187 รบ จ านวน 11 รายการ

7,001.01             7,001.01             ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ ากดั/
7,001.01 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ ากดั/7,001.01 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/016 
ลว 7 พ.ย. 59

15 จา้งซ่อมระบบโทรศัพท ์จ านวน 3 รายการ 1,510.00             1,510.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/1,510.00 บาท ร้านแคตตัสกกิะไบต์/1,510.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/017 
ลว 9 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

16 จา้งซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กง 2566 รบ จ านวน 4 รายการ

3,195.00             3,195.00             ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 3,195.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 3,195.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/018 
ลว 21 พ.ย. 59

17 จา้งซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กฉ 4633 รบ จ านวน 1 รายการ

3,200.00             3,200.00             ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 3,200.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 3,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/019 
ลว 21 พ.ย. 59

18 จา้งซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน นข 1529 รบ จ านวน 6 รายการ

11,730.00            11,730.00           ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 11,730.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 11,730.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/020 
ลว 23 พ.ย. 59

19 จา้งซ่อมเปล่ียนระบบไฟฟา้หอ้งปฏบิติัส่วน
ประสานและบริหารจดัการลุ่มน้ าแมก่ลอง 
จ านวน 5 รายการ

9,500.00             9,500.00             ตกลงราคา นายสมพงษ ์ พระแกว้/
9,500.00 บาท

นายสมพงษ ์ พระแกว้/
9,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/021 
ลว 23 พ.ย. 59

20 จา้งซ่อมเปล่ียนเคร่ืองมอืทดสอบหกขนาดเมด็
ของวัสดุ หมายเลขรหสั สทภ.7 
6630-010-0001-12 จ านวน 5 รายการ

29,104.00            29,104.00           ตกลงราคา บริษทั ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากดั/29,104.00 
บาท

บริษทั ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากดั/
29,104.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/022 
ลว 23 พ.ย. 59

21 จา้งซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน นข 3670 รบ จ านวน 3 รายการ

4,230.00             4,230.00             ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 4,230.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
 4,230.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/023 
ลว 30 พ.ย. 59

22 จา้งซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กง 4950 รบ จ านวน 7 รายการ

7,555.00             7,555.00             ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
7,555.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
7,555.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/024 
ลว 30 พ.ย. 59

23 จา้งซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กฉ 445 รบ จ านวน 8 รายการ

7,650.00             7,650.00             ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
7,650.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
7,650.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/025 
ลว 30 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

24 จา้งซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กฉ 9381 รบ จ านวน 2 รายการ

1,235.00             1,235.00             ตกลงราคา ร้านอู่ราชบรีุออย/์
1,235.00 บาท

ร้านอู่ราชบรีุออย/์
1,235.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/026 
ลว 30 พ.ย. 59

25 อนรัุกษฟ์ื้นฟอูา่งเกบ็น้ าหว้ยปลาดุก 
บา้นหว้ยเกษม หมู่ที่ 2 ต าบลยางน้ ากลัดเหนอื
 อ าเภอหนองหญา้ปล้อง จงัหวัดเพชรบรีุ รหสั
โครงการ พบ. 19-4-133

1,649,308.00        1,651,400.00       สอบราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุชาวรรณกอ่สร้าง/
1,649,308.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควิทยา/1,650,000.00 
บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดรุณวิลาส การโยธา
1,651,000.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,651,400.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุชาวรรณกอ่สร้าง/
1,649,308.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

22/2560
ลว.7 พ.ย.59

26 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 4 ต าบล
แกง่กระจาน  อ าเภอแกง่กระจาน 
จงัหวัดเพชรบรีุ รหสัโครงการ 
พบ.19-4-130

2,570,000.00        2,581,700.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควันฉตัรทา่ยาง
กอ่สร้าง/2,570,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควิทยา/2,581,000.00 
บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคสุชนิคอนสตรัคชั่น/
2,581,700.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควันฉตัร
ทา่ยางกอ่สร้าง/
2,570,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

23/2560
ลว.11 พ.ย.59

27 อนรัุกษฟ์ื้นฟอูา่งเกบ็น้ าหนองปา่ลาน 
บา้นหนองหอย หมู่ที่ 10 ต าบลหนองพลับ 
อ าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข.20-4-392

9,770,000.00        9,818,900.00       e-bidding 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จ ากดั/
 9,770,000.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน 
จ ากดั/ 9,770,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

24/2560
ลว.16 พ.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

28 อนรัุกษฟ์ื้นฟสูระเกบ็น้ าบา้นโครงการพฒันา 
หมู่ที่ 8 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวัด
เพชรบรีุ รหสัโครงการ 
พบ. 19-4-134

1,773,000.00        1,775,500.00       สอบราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควิทยา/1,773,000.00 
บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,775,539.59 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควิทยา/
1,773,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

25/2560
ลว.16 พ.ย.59

29 อนรัุกษฟ์ื้นฟหูนองไผ่ใบสี บา้นไผ่มุ้ง 
หมู่ที่ 4,6 ต าบลวังน้ าเยน็ อ าเภอบางปลามา้
จงัหวัดสุพรรณบรีุ  รหสัโครงการ 
สพ.13-4-370

5,489,000.00        10,216,900.00     e-bidding 1.บริษทั ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง จ ากดั/
5,489,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.โชคสองพนั/
5,798,700.00 บาท
3.บริษทั ธนพนูทวี จ ากดั/
5,920,000.00 บาท
4.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
6,641,015.17 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วรรณธนานนท ์กอ่สร้าง/
7,352,202.00 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
8,175,080.00 บาท
7.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
8,683,232.00 บาท
8.บริษทั แสงชยัโชค จ ากดั/
9,243,840.00 บาท
9.บริษทั ถาวรสุพรรณบรีุ จ ากดั/
10,135,791.00 บาท

บริษทั ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง จ ากดั/
5,489,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

26/2560
ลว.18 พ.ย.59

30 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า ชว่ง 1 บา้นทุ่งเชอืก หมู่
ที่ 10  ต าบลร่อนทอง  
อ าเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์  
รหสัโครงการ ปข.20-4-394

4,480,000.00        4,516,800.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์(2540) /
4,480,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์(2540) /
4,480,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

27/2560
ลว.18 พ.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

31 อนรัุกษฟ์ื้นฟสูระน้ าบา้นหนองไพรวัลย ์ บา้น
หนองไพรวัลย ์หมู่ที่ 6 ต าบลศาลาลัย
อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข.20-4-393

1,812,527.50        2,434,800.00       e-bidding 1.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
1,812,527.50 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
2,232,309.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี/
2,424,000.00 บาท

บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
1,812,527.50 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

28/2560
ลว.18 พ.ย.59

32 อนรัุกษฟ์ื้นฟอูา่งเกบ็น้ าเขาโปง่ บา้นเขาโปง่ 
หมู่ที่ 9  ต าบลเขาใหญ ่อ าเภอชะอ า 
จงัหวัดเพชรบรีุ รหสัโครงการ 
พบ.19-4-131

1,035,805.68        2,030,500.00       e-bidding 1.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
1,035,805.68 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
1,116,700.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
1,452,739.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
1,491,044.00 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคสุชนิคอนสตรัคชั่น/
1,523,900.00 บาท
6.บริษทั เพชรพลัง จ ากดั/
1,624,000.00 บาท
7.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควิทยา/
1,725,000.00 บาท
8.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรธนวงศ์/
1,827,450.00 บาท
9.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควันฉตัรทา่ยาง
กอ่สร้าง/2,031,000.00 บาท

บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
1,035,805.68 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

29/2560
ลว.18 พ.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

33 อนรัุกษฟ์ื้นฟอูา่งเกบ็น้ าเขาแดง 
บา้นละว้าวังควาย หมู่ที่ 4 ต าบลวังยาว 
อ าเภอด่านชา้ง จงัหวัดสุพรรณบรีุ 
รหสัโครงการ สพ. 13-4-372

1,176,308.00 1,181,000.00       สอบราคา 1.บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
1,176,308.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
1,181,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,181,000.00 บาท

บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
1,176,308.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

30/2560
ลว.22 พ.ย.59

34 อนรัุกษฟ์ื้นฟอูา่งเกบ็น้ าบา้นหนองบวัค่าย หมู่ที่
 2 ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ 
จงัหวัดราชบรีุ รหสัโครงการ รบ.14-4-341

4,638,547.93 8,921,500.00       e-bidding 1.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
4,638,547.93  บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
5,085,200.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
5,500,000.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มนสัวี ศิริสถาปตัย์/
5,532,700.00 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
6,419,572.16 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
7,047,306.83 บาท
7.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
7,490,000.00 บาท

1.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
4,638,547.93  บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

31/2560
ลว.24 พ.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

35 อนรัุกษฟ์ื้นฟอูา่งเกบ็น้ าแมป่ระจนัต์ หมู่ที่ 2 
ต าบลยางน้ ากลัดเหนอื  
อ าเภอหนองหญา้ปล้อง จงัหวัดเพชรบรีุ รหสั
โครงการ พบ.19-4-132

3,987,682.85 8,139,800.00       e-bidding 1.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
3,987,682.85 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควิทยา/
4,319,999.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุชาวรรณกอ่สร้าง/
5,066,000.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
5,300,000.00 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรประวัตรกอ่สร้าง/
5,312,613.88 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สันติมติรกอ่สร้าง/
5,676,712.00 บาท
7.บริษทั เพชรพลัง จ ากดั/
6,124,000.00 บาท
7.บริษทั เพชรพลัง จ ากดั/
6,124,000.00 บาท
8.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บงึปรีดา/
6,141,000.00 บาท
9.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
6,350,000.00 บาท
10.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
6,427,914.00 บาท

บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
3,987,682.85 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

32/2560
ลว.24 พ.ย.59

11.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
7,730,000.00 บาท
12..หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควันฉตัรทา่ยาง
กอ่สร้าง /8,119,000.00 บาท



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

36 งอนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า บา้นหนองหอย 
หมู่ที่ 6  ต าบลอา่งทอง อ าเภอทบัสะแก 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข.20-4-400

3,750,000.00 3,786,400.00       e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและเพื่อน /
3,750,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน / 3,750,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

33/2560
ลว.28 พ.ย.59

37 งอนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าตาโต๊ะ  บา้นอา่งทอง  
หมู่ที่ 1 ต าบลอา่งทอง  อ าเภอทบัสะแก  
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์  รหสัโครงการ 
ปข.20-4-399

3,490,000.00 351,040.00         e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและเพื่อน /
3,490,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน /3,490,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

34/2560
ลว.28 พ.ย.59

38 อนรัุกษฟ์ื้นฟคูลองส่ีหมื่น หมู่ที่ 1 - 8 
ต าบลส่ีหมื่น อ าเภอด าเนนิสะดวก 
จงัหวัดราชบรีุ รหสัโครงการ 
รบ.14-4-287/1

497,000.00 498,700.00         ตกลงราคา 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะฉนัท์/
497,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เมธาวัฒน์/
498,300.00.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะฉนัท์/
497,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

36/2560
ลว.28 พ.ย.59

39 บ ารุงรักษาอา่งเกบ็น้ าวังกวาว บา้นเด่น 
หมู่ที่ 14 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากทอ่ 
จงัหวัดราชบรีุ รหสัโครงการ รบ.21002

76,744.00 94,400.00           ตกลงราคา 1. นายไพโรจน ์กล่ินหอม/
76,744.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
93,830.40 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มนสัวี ศิริสถาปตัย์/
94,120.00 บาท

นายไพโรจน ์กล่ินหอม/
76,744.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

37/2560
ลว.28 พ.ย.59

40 ขออนมุติัท าสัญญาจา้งบ ารุงรักษาอา่งเกบ็น้ า
หว้ยมว่ง บา้นหว้ยมว่ง หมู่ที่ 3 ต าบลตะนาวศรี
 อ าเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบรีุ รหสัโครงการ 
รบ.14-4-181

102,245.00 113,600.00         ตกลงราคา 1.นายผจญ จนิต๊ะมลู/
102,245.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
113,129.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มนสัวี ศิริสถาปตัย์/
113,290.00 บาท

นายผจญ จนิต๊ะมลู/
102,245.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

38/2560
ลว.28 พ.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

41 บ ารุงรักษาอา่งเกบ็น้ าทุ่งหมปูล่อย 
บา้นหนองธง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองพนัจนัทร์ 
อ าเภอบา้นคา จงัหวัดราชบรีุ รหสัโครงการ 
รบ.14-4-014

52,888.54 58,300.00           ตกลงราคา 1.นายชชูพี เรืองโรจน์/
52,888.54 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มนสัวี ศิริสถาปตัย์/
58,202.00
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
58,276.90 บาท

นายชชูพี เรืองโรจน์/
52,888.54 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

39/2560
ลว.28 พ.ย.59

42 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า บา้นดอนกลาง 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบอ่พลอย 
จงัหวัดกาญจนบรีุ รหสัโครงการ 
กจ. 14-4-500

2,372,700.00 4,580,500.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จติติชยัการโยธา/
2,372,700.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.โชคสองพนั/
2,739,996.28 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
2,885,000.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/
2,969,948.50 บาท
5.บริษทั ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง จ ากดั/2,980,000.00
 บาท
6.บริษทั ธนวัฒนสุ์วรรณ จ ากดั/
2,911,200.00 บาท
7.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
3,801,934.35 บาท
8.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ ากดั/
3,980,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จติติชยัการโยธา/
2,372,700.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

40/2560
ลว.28 พ.ย.59


