
แบบ สขร.1

รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องซอมและเปลี่ยนอะไหล 1,380.00              1,380.00            ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 131

รถยนต หมายเลขทะเบียน  กจ 445 รบ. 1,380.00 บาท 1,380.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.1 ก.พ.59

จํานวน 3  รายการ

2 จางติดตั้งระบบเครือขายภายใน 15,580.00            15,580.00          ตกลงราคา รานแคตตัสกิกะไบต/15,580.00 บาท รานแคตตัสกิกะไบต/15,580.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 132

สํานังานทรัพยากรน้ําภาค ๗ จํานวน 8 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.1 ก.พ.59

3 ขออนุมัติจางซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,400.00              2,400.00            ตกลงราคา รานแคตตัสกิกะไบต/2,400.00 บาท รานแคตตัสกิกะไบต/2,400.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 133

หมายเลข สทภ.7 (ตก) 7430-001-0003-60 และคุณภาพพัสดุ ลว.4 ก.พ.59

จํานวน 3 รายการ

4 จางติดตั้งระบบเครือขายภายใน 6,020.00              6,020.00            ตกลงราคา รานแคตตัสกิกะไบต/6,020 บาท รานแคตตัสกิกะไบต/6,020 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 134

สํานังานทรัพยากรน้ําภาค 7 จํานวน 9 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.4 ก.พ.59

5 จางทําประกันภัยบุคคลที่ 3 รถยนต 1,290.42              1,290.42            ตกลงราคา บจก.อาคเนยประกันภัย / บจก.อาคเนยประกันภัย / ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 135

จํานวน 2 รายการ 1,290.42 บาท 1,290.42 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.5 ก.พ.59

6 จางถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ 5,010.00              5,010.00            ตกลงราคา รานสุกัญญาการพิมพ/ 5,010 บาท รานสุกัญญาการพิมพ/ 5,010 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 136

และคุณภาพพัสดุ ลว.5 ก.พ.59

7 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องซอมและเปลี่ยนอะไหล 1,030.00              1,030.00            ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 137

รถยนต หมายเลขทะเบียน  กฉ 7646  รบ. 1,030.00 บาท 1,030.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.8 ก.พ.59

จํานวน 2  รายการ
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8 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 900.00                900.00              ตกลงราคา ศูนยถายเอกสารวัดปาซีรอกซ/900.00 บาท ศูนยถายเอกสารวัดปาซีรอกซ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 138

จํานวน  1  รายการ 900.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.9 ก.พ.59

9 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จํานวน  3,000 ลิตร 61,110.00            61,110.00          ตกลงราคา บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย/61,110.00 บาท บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 139

61,110.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.11 ก.พ.59

10 จางถายเอกสาร  จํานวน 4 รายการ 7,995.00              7,995.00            ตกลงราคา รานสุกัญญาการพิมพ/7,995.00 บาท รานสุกัญญาการพิมพ/7,995.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ. 140

และคุณภาพพัสดุ ลว.17 ก.พ.59

11 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 1,602.86              1,602.86            ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.141

รถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 9371  รบ. 1,602.86 บาท 1,602.86 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ก.พ. 59

จํานวน 7  รายการ

12 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 3,728.95              3,728.95            ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/ อูราชบุรีออยล/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.142

รถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 9381  รบ. 3,728.95 บาท 3,728.95 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ก.พ. 59

จํานวน 7  รายการ

13 จางซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร หมายเลข 1,230.00              1,230.00            ตกลงราคา รานแคตตัสกิกะไบต/1,230.00 บาท รานแคตตัสกิกะไบต/1,230.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.143

รหัส ศสท.7440-001-0001-562 และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ก.พ. 59

จํานวน 2 รายการ

14 จางซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร หมายเลข 5,880.00              5,880.00            ตกลงราคา รานแคตตัสกิกะไบต/5,880.00 บาท รานแคตตัสกิกะไบต/5,880.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.144

รหัส สทภ.7 7440-001-0001-22 และ และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ก.พ. 59

สทภ.7 7440-001-0001-27 จํานวน 5 รายการ
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15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 97,400.00            97,400.00          ตกลงราคา บจก.สิทธิยนตกรุป /97,400.00 บาท บจก.สิทธิยนตกรุป /97,400.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.145

จํานวน 2 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ก.พ. 59

16 จางทําปายไวนิล  จํานวน  1  รายการ 520.00                520.00              ตกลงราคา รานเมืองราชการพิมพ/520.00 บาท รานเมืองราชการพิมพ/520.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.146

และคุณภาพพัสดุ ลว. 18 ก.พ. 59

17 จางถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ 1,710.00              1,710.00            ตกลงราคา รานสุกัญญาการพิมพ/1,710.00 บาท รานสุกัญญาการพิมพ/1,710.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.147

และคุณภาพพัสดุ ลว. 18 ก.พ. 59

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  1 รายการ 16,500.00            16,500.00          ตกลงราคา รานอารยะการไฟฟาและวิทย/ุ รานอารยะการไฟฟาและวิทย/ุ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.148

16,500.00 บาท 16,500.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 18 ก.พ. 59

19 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องซอมและเปลี่ยนอะไหล 4,659.85              4,659.85            ตกลงราคา บจก.โตโยตาธีรชัย ราชบุร/ี4,659.85 บจก.โตโยตาธีรชัย ราชบุร/ี4,659.85 ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.149

รถยนตหมายเลขทะเบียน กน 5980 รบ และคุณภาพพัสดุ ลว. 19 ก.พ. 59

จํานวน 10  รายการ

20 จางซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร 4,685.00              4,685.00            ตกลงราคา รานแคตตัสกิกะไบต/4,685.00 บาท รานแคตตัสกิกะไบต/4,685.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.150

หมายเลขรหัส สทภ.7 7440-001-0001-54 และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ก.พ. 59

จํานวน 4  รายการ

21 จางเปลี่ยนยางรถยนตหมายเลขทะเบียน 75,600.00            75,600.00          ตกลงราคา อูราชบุรีออยล/75,600.00 บาท อูราชบุรีออยล/75,600.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.151

82-5272 รบ จํานวน 3 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ก.พ. 59
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22 ซื้อวัสดุกอสราง  จํานวน 12 รายการ 24,204.00            24,204.00          ตกลงราคา ไพศาลชารดแวร / 24,204.00 บาท ไพศาลชารดแวร / 24,204.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.152

และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ก.พ. 59

23 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตหมายเลขทะเบียน 3,633.19              3,633.19            ตกลงราคา บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/ บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.153

กฉ 4663 รบ. จํานวน 8  รายการ 3,633.19  บาท 3,633.19  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ก.พ. 59

24 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนตหมายเลขทะเบียน 2,733.85              2,733.85            ตกลงราคา บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี2,733.85 บาท บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี ราคาต่ําสุด ทส 0617/ พ.154

กน 5860 รบ จํานวน 8 รายการ 2,733.85 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ก.พ. 59

25 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานหนองกวาง - 9,189,500.00        9,188,700.00      e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัด หมั่นตั้งธรรม/ หางหุนสวนจํากัด หมั่นตั้งธรรม/ ราคาต่ําสุด 158/2559

บานหนองหญาปลอง หมูที่ 8  5,500,000.00 บาท 5,500,000.00 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว. 19 ก.พ. 59

ตําบลจรเขเผือก  อําเภอดานมะขามเตี้ย  2.หางหุนสวนจํากัด โชคไพศาลโยธา/

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-415 5,990,000.00 บาท

3.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด/

6,000,000.00 บาท

4.หางหุนสวนจํากัด เพชรรวมสาสนมุกดาหาร/

8,730,000.00 บาท

26 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําบานเตาถาน  ชวง 2 6,074,200.00        6,074,100.00      e-bidding 1.บริษัท อาร เอ็ม แอนด เอส พัฒนา จํากัด/ บริษัท อาร เอ็ม แอนด เอส ราคาต่ําสุด 159/2559

หมูที่ 2,7 ตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  4,617,000.00 บาท พัฒนา จํากัด/4,617,000.00 บาท มีคุณสมบัติครบถวน ลว. 19 ก.พ. 59

 จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ กจ.14-4-432 2.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด/

5,000,000.00 บาท
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3.หางหุนสวนจํากัด โรงปูนเขตรุงเรือง/

5,100,000.00 บาท

4.บริษัท มานะรุงเรืองทรัพย จํากัด/

5,271,870.00 บาท
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