
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 6,000.00          6,000.00              ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 190

จ่านวน  3  รายการ 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
และคุณภาพพสัดุ ลว. 1 เม.ย. 59

2 จ้างถ่ายเอกสาร  จ่านวน  2  รายการ 1,020.00          1,020.00              ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 191

1,020.00 บาท 1,020.00 บาท
และคุณภาพพสัดุ ลว. 5 เม.ย. 59

3 จ้างเปล่ียนถ่ายน้่ามนัเคร่ืองรถยนต์ 1,495.86          1,495.86              ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสัน ราชบรีุ บริษทั สยามนสิสัน ราชบรีุ ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 192

หมายเลขทะเบยีน  ขก  3568  รบ มอเตอร์ จ่ากดั/1,495.86 บาท มอเตอร์ จ่ากดั/1,495.86 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 7 เม.ย. 59

จ่านวน  6 รายการ

4 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4,000.00          4,000.00              ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 193

จ่านวน  1  รายการ
4,000.00 บาท 4,000.00 บาท

และคุณภาพพสัดุ ลว.  11  เม.ย. 59

5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้่ามนัเคร่ืองซ่อมและ 6,955.00          6,955.00              ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 6,955.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 6,955.00 บาท ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 194

เปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลข  ทะเบยีน  และคุณภาพพสัดุ ลว.  11  เม.ย. 59

 กง 4950  รบ จ่านวน  12 รายการ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

6 จ้างเปล่ียนถ่ายน้่ามนัเคร่ืองซ่อมและ 9,830.00          9,830.00              ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 9,830.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 9,830.00 บาท ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 195

เปล่ียนอะไหล่  รถยนต์หมายเลขทะเบยีน  และคุณภาพพสัดุ ลว.  11  เม.ย. 59

นข  1529  รบ จ่านวน  7 รายการ

7 จ้างเปล่ียนถ่ายน้่ามนัเคร่ืองซ่อมและ
1,570.00          1,570.00              

ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 1,570 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 1,570 บาท ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 196

เปล่ียนอะไหล่  รถยนต์หมายเลขทะเบยีน  และคุณภาพพสัดุ ลว.  20  เม.ย. 59

กฉ  445  รบ จ่านวน  3 รายการ

8 จ้างเปล่ียนถ่ายน้่ามนัเคร่ืองซ่อมและ 8,120.00          8,120.00              ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 8,120.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 8,120.00 บาท ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 197

 เปล่ียนอะไหล่ รถยนต์หมายเลขทะเบยีน  และคุณภาพพสัดุ ลว.  20  เม.ย. .59

 นบ 3670  รบ จ่านวน  10 รายการ

9 จ้างท่าจดหมายข่าว  จ่านวน 1  รายการ 19,000.00        19,000.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/19,000.00 บาท ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 198

19,000.00 บาท
และคุณภาพพสัดุ ลว.  20  เม.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

10 จ้างท่าประกนัภยับคุคลที่  3 11,198.62 11,198.62 ตกลงราคา บริษทั อาคเนย์ประกนัภยั จ่ากดั บริษทั อาคเนย์ประกนัภยั จ่ากดั ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 199

รถยนต์  จ่านวน 9 รายการ (มหาชน)/11,198.62  บาท (มหาชน)/11,198.62  บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.  20  เม.ย. 59

11 ซ้ือวัสดุคอมพมิเตอร์ จ่านวน 1 รายการ 5,960.00          5,960.00              ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/5,960.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/5,960.00 บาท ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 200

และคุณภาพพสัดุ ลว.  21  เม.ย. 59

12 จ้างย้ายและซ่อมบ่ารุงรักษา 3,000.00          3,000.00              ตกลงราคา ร้านบญุสหะคอมพวิเตอร์  โดย ร้านบญุสหะคอมพวิเตอร์  โดย ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 201

เคร่ืองปรับอากาศ  หมายเลขรหสั  สทภ. 7 นายศุภกฤต  ศรีสุชาติ/ นายศุภกฤต  ศรีสุชาติ/ และคุณภาพพสัดุ ลว.  21  เม.ย. 59

4120-001-0001-80  จ่านวน  2  รายการ 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท

13 จ้างท่าปา้ยไวนลิ จ่านวน 1 รายการ 1,000.00          1,000.00              ตกลงราคา หจก.สุพรรณบรีุเดคอร์ หจก.สุพรรณบรีุเดคอร์ ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 202

แอนด์ ซัพพลาย/ 1,000.00 บาท แอนด์ ซัพพลาย/ 1,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.  27  เม.ย. 59

14 จ้างซ่อมบ่ารุงรักษารถยนต์เลขทะเบยีน 3,930.00          3,930.00              ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 3,930.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 3,930.00 บาท ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 203

 กค 6217 รบ. จ่านวน 4 รายการ และคุณภาพพสัดุ ลว.  27  เม.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

15 จ้างซ่อมบ่ารุงรักษารถยนต์เลขทะเบยีน 8,840.00          8,840.00              ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 8,840.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 8,840.00 บาท ราคาต่่าสุด ทส 0617/ พ. 204

 กค 6216 รบ. จ่านวน 10 รายการ และคุณภาพพสัดุ ลว.  27  เม.ย. 59

16 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารริโก 78,752.00        78,752.00            ตกลงราคา 1.บริษทั ริโกเซอนว์ิสเซส 1.บริษทั ริโกเซอนว์ิสเซส ราคาต่่าสุด 310/2559

 รุ่น mpc  2003 sp   (ประเทศไทย)/ (ประเทศไทย)/ มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว. 31  ม.ีค. 59

จ่านวน  1  เคร่ือง  78,752.00 บาท  78,752.00 บาท

17 อนรัุกษฟ์ื้นฟสูระน้่าภายในพื้นที่ชุมชน 2,368,000.00    2,368,000.00        e-bidding 1.บริษทัคอนเซ็ฟ  เทรดด้ิง บริษทัคอนเซ็ฟ  เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 311/2559

ศูนย์การทหารราบและโรงเรียนทหาร แอนด์  คอน/ 2,368,000 บาท แอนด์  คอน/ 2,368,000 บาท มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว. 7 เม.ย.59

 บา้นค่ายะนธนรัชต์

ม. 3  ต.เขานอ้ย  อ. ปราณบรีุ  

จ.ประจวบคีรีขันธื ปข. 20-4-354



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

18 อนรัุกฟ์ื้นฟแูหล่งน้่าข้างสนามบนิ 5,050,000.00    5,050,000.00        e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  จิตติชัยการโยธา/ หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  จิตติชัยการโยธา/ ราคาต่่าสุด 312/2559

ค่ายสุรสีห ์ ต.ลาดหญ้า 5,050,000.00  บาท 5,050,000.00  บาท มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว. 11 เม.ย.59

 อ. เมอืง  จ. กาญจนบรีุ 2.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  โรงปนูเขตรุ่งเรือง/

กจ. 14-4-398 5,425,000.00 บาท

3.บริษทั โตวันทราบสปอร์ต จ่ากดั/

5,850,000.00  บาท

4.บริษทั  ทา่ราบกอ่สร้าง  จ่ากดั/

5,979,000.00  บาท

5. หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  มนสัวี  ศิริสถาปตัย์/

6,047,852.00  บาท

6.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั โชคไพศาลโยธา/

6,190,000.00  บาท

7.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั เอ. บ.ี เอศ. (1990)/

6,225,730.00  บาท



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

8.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั เจ  วี ซี กอ่สร้าง/

6,226,000.00 บาท

9.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั นชุนารถ/ 

6,875,674.84  บาท

10. บริษทั จตุรมาศ  จ่ากดั/ 

8,580,000.00 บาท

11. บริษทั  อาณาจักรสถาปตัย์  จ่ากดั/

8,790,917.76  บาท

12.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  หมั่นต้ังธรรม/

8,893,900.00 บาท

19 อนรัุกษฟ์ื้นฟอูา่งเกบ็น้่าหมู่บา้น  7,527,000.00    7,527,000.00        e-bidding 1. หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  จิรกาญจนโ์ยธา/ หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  จิรกาญจนโ์ยธา/ ราคาต่่าสุด 313/2559

สนบัสนนุน้่า อปุโภคบริโภค 7,527,000.00  บาท 7,527,000.00  บาท มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว.12 เม.ย.59

บา้นทุ่งมะเซอย่อ  ม. 4  ต.บอ้งต้ี 2. บริษทั  อาณาจักรสถาปตัย์  จ่ากดั/

อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบรีุ  7,823,230.43  บาท

กจ. 14-3-006



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

20 อนรัุกษฟ์ื้นฟคูลองภายในปลายโพงพาง 5,460,000.00    5,460,000.00        e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วน  วิริยะฉันท/์ หา้งหุ้นส่วน  วิริยะฉันท/์ ราคาต่่าสุด 314/2559

ต. ปลายโพพาง  อ. อมัพวา  5,460,000.00  บาท 5,460,000.00  บาท มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว.25 เม.ย.59

จ.สุมทรสงคราม สส. 14-4-083 2. บริษทั เขาขวางเจริญศรี  จ่ากดั/

7,329,000.00  บาท

3. บริษทั ศิริไพบลูย์ พฒันาการ  จ่ากดั/

8,000,000.00 บาท

4.หา้งหุ้นจ่ากดั  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/

8,114,000.00  บาท

5. บริษทั  ทา่ราบกอ่สร้าง จ่ากดั

9,523,000.00  บาท

6.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  หมั่นธรรม/

10,500,000.00 บาท

7.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั โชคประภสัสร์

กอ่สร้างจ่ากดั 11,430,116.00  บาท

8.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  นชุนารถ/



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

12,450,180.80 บาท

9. หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  เจ  วี  ซี กอ่สร้าง

13,000,000.00  บาท

21 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู่าหว้ยแพรกตะคร้อ  5,542,000.00    5,542,000.00        e-bidding 1. บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จ่ากัด/ บริษัท คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จ่ากัด/ ราคาต่่าสุด 315/2559

ช่วง 2  ม. 11 บา้นแพรกตะคร้อ  5,542,000.00  บาท 5,542,000.00  บาท มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว. 25 เม.ย. 59

 ต. บกึนคร  อ. หวัหนิ 2. บริษทั  ธนพนูทวี  จ่ากดั/

จ. ประจวบคีรีขันธ์  ปข.20-4-340 5,558,400.00  บาท

22 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้่าล่ารางช้างตาย 280,000.00       280,000.00          e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั กจิสมชัย/ หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั กจิสมชัย/ ราคาต่่าสุด 316/2559

ม. 4,5,9  ต.ศาลาขาว  อ. เมอืง 2,800,000.00 บาท 2,800,000.00 บาท มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว. 26 เม.ย. 59

จ. สุพรรณบรีุ  2.บริษทั ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง จ่ากดั/

รหสัโครงการ สพ.13-4-324 3,289,000.00 บาท

3.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

3,932,040.00 บาท



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

4.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั สุพรรณบรีุเทพารักษ์/

4,616,000.00  บาท

5.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั ส.โชคสองพนั/

4,617,000.00 บาท

6.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั นชุนารถ/

4,690,724.16 บาท

7.บริษทั พลังแสงโยธา จ่ากดั/

5,246,840.00 บาท

8.บริษทั ถาวรสุพรรณบรีุ จ่ากดั/

5,540,614.80 บาท

23 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้่าล่าหว้ยขจี 1,789,000.00    1,789,000.00        e-bidding 1.บริษทั ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง จ่ากดั/ บริษทั ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง จ่ากดั/ ราคาต่่าสุด 317/2559

 ต.บอ่กรุ,หนองกระทุ่ม 1,789,000.00 บาท 1,789,000.00 บาท มคุีณสมบติัครบถ้วน ลว. 26 เม.ย. 59

อ.เดิมบางนางบวช 2.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั สามพนับรีุกอ่สร้าง/

จ.สุพรรณบรีุ สพ.13-4-325 2,209,000.00 บาท



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

3.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั กจิสมชัย/

2,230,000.00 บาท

4.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั นชุนารถ/

2,787,642.00 บาท

5.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั สุพรรณบรีุเทพารักษ์/

3,028,000.00 บาท

6.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/

3,261,000.00 บาท

7.หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/

3,590,000.00 บาท

8.บริษทั ถาวรสุพรรรบรีุ จ่ากดั/

3,727,248.42 บาท

9.บริษทั พลังแสงโยธา จ่ากดั/

4,004,130.00 บาท


