
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างท าปาูยไวนลิ  จ านวน 1 รายการ 445.00            445.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 303

445.00 บาท 445.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.4 ก.ค.59

2 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 5,396.01          5,396.01           ตกลงราคา บริษทัโตโยต้าธีรชัยราชบรีุ / บริษทัโตโยต้าธีรชัยราชบรีุ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 304

 5,396.01 บาท  5,396.01 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.4 ก.ค.59

3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 50,119.00        50,119.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 305

และวัสดุส านกังาน จ านวน  16 รายการ 50,119.00 บาท 50,119.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.5 ก.ค.59

4 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 800.00            800.00              ตกลงราคา ร้านพทิกัษแ์อร์แอนด์เซอร์วิส/ ร้านพทิกัษแ์อร์แอนด์เซอร์วิส/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 306

หมายเลขรหสั สทภ.7 4120-001- 800.00 บาท 800.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.5 ก.ค.59

0001-82  จ านวน  1 รายการ

5 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน  4 รายการ 66,554.00        66,554.00          ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/ บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 307

66,554.00 บาท 66,554.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ค.59

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

6 จ้างท าปาูยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 520.00            520.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 308

520.00 บาท 520.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ค.59

7 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 2,700.00          2,700.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 309

2,700.00 บาท 2,700.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ค.59

8 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5 รายการ 2,250.00          2,250.00           ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดปาุซีร๊อกซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดปาุซีร๊อกซ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 310

2,250.00 บาท 2,250.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.8 ก.ค.59

9 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข 11,461.84        11,461.84          ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 311

ทะเบยีน กฉ 4663 รบ มอเตอร์ จ ากดั/11,461.84 บาท มอเตอร์ จ ากดั/11,461.84 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.8 ก.ค.59

 จ านวน 6 รายการ

10 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 12 รายการ 24,920.00        24,920.00          ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ 312

วัสดุไฟฟาูและวิทยุ 24,920.00 บาท 24,920.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.8 ก.ค.59

จ านวน 1 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

11 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน 1 รายการ 7,060.00          7,060.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 313

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 7,060.00 บาท 7,060.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.8 ก.ค.59

และวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 1 รายการ

12 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข 7,330.00          7,330.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/ อู่ราชบรีุออยล์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 314

ทะเบยีน  กฉ 7645 รบ 7,330.00 บาท 7,330.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.8 ก.ค.59

จ านวน 7 รายการ

13 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองสูบน้ า 91,560.00        91,560.00          ตกลงราคา บริษทั สยามเทเลแมก็ จ ากดั/ บริษทั สยามเทเลแมก็ จ ากดั/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 315

หมายเลขรหสั สบจ 4320-002- 91,560.00 บาท 91,560.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.13 ก.ค.59

0001-198 จ านวน 7 รายการ

14 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข 1,795.00          1,795.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/ อู่ราชบรีุออยล์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 316

ทะเบยีน   กง 3563 รบ  1,795.00 บาท 1,795.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 13 ก.ค.59

จ านวน 4 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

15 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 15,900.00        15,900.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 317

15,900.00บาท 15,900.00บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 14 ก.ค.59

16 จ้างท าปาูยไวนลิ  จ านวน 1 รายการ 594.00            594.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 318

594.00 บาท 594.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 ก.ค.59

17 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 3,000.00          3,000.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 319

3,000.00 บาท 3,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 ก.ค.59

18 จ้างท าปาูยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00              ตกลงราคา หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์ แอนด์ หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์ แอนด์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 320

ซัพพลาย /500.00 บาท ซัพพลาย /500.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 ก.ค.59

19 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5 รายการ 900.00            900.00              ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดปาุซีร๊อซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดปาุซีร๊อซ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 321

900.00 บาท 900.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 ก.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

20 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 1,100.00          1,100.00           ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดปาุซีร๊อซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดปาุซีร๊อซ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 322

1,100.00 บาท 1,100.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 25 ก.ค.59

21 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข 5,840.00          5,840.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/5,840.-บาท อู่ราชบรีุออยล์/5,840.-บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 323

ทะเบยีน บม 5320 รบ และคุณภาพพสัดุ ลว. 25 ก.ค.59

จ านวน  6  รายการ

22 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 5,560.00          5,560.00           ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 324

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 2 รายการ 5,560.00 บาท 5,560.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 26 ก.ค.59

และวัสดุไฟฟาูและวิทยุ 

จ านวน 1 รายการ

23 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 7 รายการ 1,800.00          1,800.00           ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดปาุซีร๊อซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดปาุซีร๊อซ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 325

1,800.00 บาท 1,800.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 26 ก.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

24 จ้างบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 2,810.00          2,810.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/2,810.-บาท อู่ราชบรีุออยล์/2,810.-บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 326

บล 4983 รบ จ านวน 5 รายการ และคุณภาพพสัดุ ลว. 26 ก.ค.59

25 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 4,230.00          4,230.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/4,230.-บาท อู่ราชบรีุออยล์/4,230.-บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 327

ทะเบยีน บฉ 8588 รบ และคุณภาพพสัดุ ลว. 26 ก.ค.59

จ านวน 3 รายการ

26 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 1,190.00          1,190.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/1,190.-บาท อู่ราชบรีุออยล์/1,190.-บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 328

ทะเบยีน บธ 1862 รบ และคุณภาพพสัดุ ลว. 27 ก.ค.59

จ านวน 3 รายการ

27 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 8,330.00          8,330.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/8,330.-บาท อู่ราชบรีุออยล์/8,330.-บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 329

ทะเบยีน 82-0949 รบ และคุณภาพพสัดุ ลว. 27 ก.ค.59

จ านวน 5 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

28 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 6 รายการ 23,690.00        23,690.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 331

วัสดุไฟฟาูและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 23,690.00 บาท 23,690.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 27 ก.ค.59

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 

และวัสดุงานบา้นงานครัว

จ านวน 10 รายการ

29 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 2,700.00          2,700.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 332

2,700.00 บาท 2,700.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 27 ก.ค.59

30 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าพร้อมระบบ 7,622,888.88    7,622,888.88      e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั นชุนารถ/ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั นชุนารถ/ ราคาต่ าสุด 335/2559

กระจายน้ าค่ายฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร 7,622,888.88 บาท 7,622,888.88 บาท มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว 4 ก.ค.59

(เขาชนไก่) ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมอืง  2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงปูนเขตรุ่งเรือง/

จังหวัดกาญจนบรีุ 7,980,000.00 บาท

รหสัโครงการ กจ.14-4-490 3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/

8,500,000.00 บาท



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

4.บริษัท แสงชัยโชค จ ากัด/

8,520,000.00 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งสวรรค์ก่อสร้าง/

9,100,000.00 บาท

6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิรกาญจน์โยธา/

9,180,000.00 บาท

7.บริษัท เขาขวางเจริญศรี จ ากัด/

9,301,900 บาท

31 เจาะส ารวจชั้นดินฐานรากอ่างเก็บน้ า 338,580.00        338,580.00          ตกลงราคา 1.บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทค จ ากัด/ บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทค จ ากัด/ ราคาต่ าสุด 336/2559

วังกระดาษ หมู่ที่ 8 ต าบลธงชัย 338,580.00 บาท 338,580.00 บาท มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว 25 ก.ค.59

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.บริษัท อินฟราเทค เอเอสทีเอ็ม จ ากัด/

339,480.00 บาท

3.บริษัท แมคทรีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด/

339,660.00 บาท


