
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 3,922.09          3,922.09           ตกลงราคา บจก.สยามนสิสัน ราชบรีุ มอเตอร์ / บจก.สยามนสิสัน ราชบรีุ มอเตอร์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 205

ทะเบยีน กต 5187 จ านวน 9 รายการ 3,922.09 บาท 3,922.09 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.2 พ.ค. 59

2 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 3,975.00          3,975.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 3,975.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 3,975.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 206

ทะเบยีน กง 3563 รบ และคุณภาพพสัดุ ลว.2 พ.ค. 59

จ านวน 8 รายการ

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 45,120.00        45,120.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 45,120.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 45,120.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 207

ทะเบยีน นข 4080 รบ และคุณภาพพสัดุ ลว.2 พ.ค. 59

จ านวน 35 รายการ

4 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 10,955.00        10,955.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 10,955.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 10,955.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 208

ทะเบยีน นข 1638  รบ และคุณภาพพสัดุ ลว.3 พ.ค. 59

จ านวน 11 รายการ

5 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 21,400.00        21,400.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 21,400.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 21,400.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 209

ทะเบยีน  กง 9832  รบ และคุณภาพพสัดุ ลว.4 พ.ค. 59

จ านวน 6 รายการ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  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  พฤษภาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

6 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 6,000.00          6,000.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์/ 6,000.00 บาท อู่ราชบรีุออยส์/ 6,000.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 210

ทะเบยีน  กฉ 445  รบ และคุณภาพพสัดุ ลว.4 พ.ค. 59

จ านวน 2 รายการ

7 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพ์ 1,950.00          1,950.00           ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์ ร้านแคตตัสกกิะไบต์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 211

คอมพวิเตอร์ หมายเลขทะเบยีน /1,950.00 บาท /1,950.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.11 พ.ค. 59

สทภ.7(ตก) 7430-001-0003-22

จ านวน 3 รายการ

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน 2,600.00          2,600.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ ร้านศึกษาภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 212

จ านวน  2  รายการ /2,600.00 บาท /2,600.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.11 พ.ค. 59

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน 2,250.00          2,250.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ ร้านศึกษาภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 213

จ านวน  1  รายการ /2,250.00 บาท /2,250.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.11 พ.ค. 59

10 จ้างท าปา้ยโครงการ 8,088.00          8,088.00           ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 214

จ านวน  2  รายการ /8,088.00 บาท /8,088.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.12 พ.ค. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

11 จ้างถ่ายเอกสาร 6,080.00          6,080.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาพมิพ์ ร้านสุกญัญาพมิพ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 215

จ านวน  3  รายการ /6,080.00 บาท /6,080.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.12 พ.ค. 59

12 จ้างท าปา้ยโครงการ 303.00            303.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 216

จ านวน  2  รายการ /303.00 บาท /303.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.12 พ.ค. 59

13 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองสูบน้ า 16,000.00        16,000.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์ อู่ราชบรีุออยส์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 217

หมายเลขทะเบยีน สบจ.4320-002- / 16,000.00 บาท / 16,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.4 พ.ค. 59

0001-26  จ านวน 4 รายการ

14 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 7,280.00          7,280.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยส์ อู่ราชบรีุออยส์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 218

ทะเบยีน  82-0949  รบ /7,280.00 บาท /7,280.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 16 พ.ค. 59

จ านวน 6 รายการ

15 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟา้ภายในอาคาร 15,100.00        15,100.00          ตกลงราคา นายปราโมทย์  ลาภมากผล/ นายปราโมทย์  ลาภมากผล/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 219

ส านกังานทรัพยากรน้ าภาค ๗ 15,100.-บาท 15,100.-บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 16 พ.ค. 59

จ านวน 4 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

16 จ้างท าปา้ยไวนลิ 5,040.00          5,040.00           ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 220

จ านวน  2  รายการ /5,040.00 บาท /5,040.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.16 พ.ค. 59

17 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,050.00          4,050.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/4,050.00 บาท อู่ราชบรีุออยล์/4,050.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 221

จ านวน 1 รายการ และคุณภาพพสัดุ ลว.16 พ.ค. 59

18 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5 รายการ 8,010.00          8,010.00           ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 222

/8,010.00 บาท /8,010.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.16 พ.ค. 59

19 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3 รายการ 4,950.00          4,950.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์ ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 223

/4,950.00 บาท /4,950.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.16 พ.ค. 59

20 ซ้ือวัสดุส านกังาน 88,917.00        88,917.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ ร้านศึกษาภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 224

จ านวน  5  รายการ /88,917.00 บาท /88,917.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.16 พ.ค. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

21 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 38,180.00        38,180.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์ อู่ราชบรีุออยล์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 225

หมายเลขทะเบยีน 82-5272 รบ / 38,180.00 บาท / 38,180.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

จ านวน 4 รายการ

22 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 4,500.00          4,500.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์ อู่ราชบรีุออยล์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 226

หมายเลขทะเบยีน  กฉ 9371 รบ / 4,500.00 บาท / 4,500.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

จ านวน 2 รายการ

23 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 6,830.00          6,830.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์ อู่ราชบรีุออยล์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 227

หมายเลขทะเบยีน  บล 4983 รบ / 6,830.00 บาท / 6,830.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

จ านวน 3 รายการ

24 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 4,380.00          4,380.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์ อู่ราชบรีุออยล์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 228

หมายเลขทะเบยีน  กฉ 7646 รบ / 4,380.00 บาท / 4,380.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

จ านวน 6 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

25 ซ้ือวัสดุส านกังาน 19,600.00        19,600.00          ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 229

จ านวน  1  รายการ /19,600.00 บาท /19,600.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

26 จ้างท าปา้ยไวนลิ 2,000.00          2,000.00           ตกลงราคา ร้านกติติศักด์ิสกรีน ร้านกติติศักด์ิสกรีน ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 230

จ านวน  2  รายการ /2,000.00 บาท /2,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

27 จ้างท าปา้ยไวนลิ 2,574.00          2,574.00           ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ร้านเมอืงราชการพมิพ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 231

จ านวน  2  รายการ /2,574.00 บาท /2,574.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

28 ซ้ือวัสดุส านกังาน 3,415.00          3,415.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/3,415.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/3,415.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 232

จ านวน  9  รายการ และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

29 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12,020.00        12,020.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/12,020.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/12,020.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 233

จ านวน  12  รายการ และวัสดุไฟฟา้ และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

และวิทยุ จ านวน 1 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

30 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 90,990.00        90,990.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/90,990.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/90,990.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 234

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน  5  รายการ และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

และวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 

จ านวน 1 รายการ

31 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 16,301.73        16,301.73          ตกลงราคา หจก.ปุ๋ย ปอ้ง ปราง/ หจก.ปุ๋ย ปอ้ง ปราง/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 235

 จ านวน 5 รายการ 16,301.73 บาท 16,301.73 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.17 พ.ค. 59

32 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 21,428.89        21,428.89          ตกลงราคา บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/ บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 236

หมายเลขรหสั 21,428.89 บาท 21,428.89 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.19 พ.ค. 59

สทภ.7 7430-003-0001-10

จ านวน 11 รายการ

33 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,043.51        42,043.51          ตกลงราคา บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/ บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 237

หมายเลขรหสั 42,043.51 บาท 42,043.51 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.19 พ.ค. 59

สทภ.7 7430-003-0001-47

จ านวน 7 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

34 จ้างย้ายหมายเลขโทรศัพทภ์ายในและ 13,350.00        13,350.00          ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 238

หมายเลขโทรศัพทพ์ื้นฐาน 13,350.00 บาท 13,350.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.19 พ.ค. 59

จ านวน 11 รายการ

35 ซ้ือวัสดุส านกังาน 87,360.00        87,360.00          ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้ ร้านอารยะการไฟฟา้ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 239

จ านวน  4  รายการ /87,360.00 บาท /87,360.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.24 พ.ค. 59

36 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 5,109.25          5,109.25           ตกลงราคา บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบรีุ บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบรีุ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 240

หมายเลขทะเบยีน กฉ 9881 รบ /5,109.25 บาท /5,109.25 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.24 พ.ค. 59

จ านวน 12 รายการ

37 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 13 รายการ 91,405.00        91,405.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ ร้านศึกษาภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 241

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ /91,405.00 บาท /91,405.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.26 พ.ค. 59

วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ

38 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 12 รายการ 58,910.00        58,910.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ ร้านศึกษาภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 242

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ /5,8910.00 บาท /5,8910.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.26 พ.ค. 59

และวัสดุไฟฟา้และวิทยุ จ านวน 2 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

39 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 14,406.00        14,406.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ ร้านศึกษาภณัฑ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 243

จ านวน  13 รายการ /14,406.00 บาท /14,406.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.26 พ.ค. 59


