
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างท าพดัพลาสติกประชาสัมพนัธ์ จ านวน 35,310.00        35,310.00          ตกลงราคา ร้านไอเดีย จิ๊บจิ๊บ จ ากดั/ ร้านไอเดีย จิ๊บจิ๊บ จ ากดั/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 403

1 รายการ 35,310.00 บาท 35,310.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.31 ส.ค.59

2 จ้างท ากระเปา๋ผ้า จ านวน 1 รายการ 25,000.00        25,000.00          ตกลงราคา หจก. มาลาทอง/ หจก. มาลาทอง/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 404

25,000.00 บาท 25,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.31 ส.ค.59

3 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน 4 รายการ 9,000.00          9,000.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 405

9,000.00 บาท 9,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.31 ส.ค.59

4 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 1,525.82          1,525.82           ตกลงราคา บจก.สยามนสิสัน ราชบรีุ บจก.สยามนสิสัน ราชบรีุ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 406

หมายเลขทะเบยีน ฮว 2172 กทม มอเตอร์/1,525.82 บาท มอเตอร์/1,525.82 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.31 ส.ค.59

5 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 18 รายการ 31,912.00        31,912.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 407

และวัสดุงานบา้นงานครัว 31,912.00 บาท 31,912.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.31 ส.ค.59

จ านวน 1 รายการ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  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 กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

6 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 27,200.00        27,200.00          ตกลงราคา ร้านราชบรีุออยล์/ ร้านราชบรีุออยล์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 408

หมายเลขทะเบยีน กค 6216 รบ 27,200.00 บาท 27,200.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.1 ก.ย.59

จ านวน 16 รายการ

7 จ้างท าปา้ยไวนลิ 3,360.00          3,360.00           ตกลงราคา ร้านกติติศักด์ิสกรีน/ ร้านกติติศักด์ิสกรีน/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 409

จ านวน 1 รายการ 3,360.00 บาท 3,360.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.1 ก.ย.59

8 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุจ านวน 3 รายการ 80,300.00        80,300.00          ตกลงราคา บจก.สิทธิยนต์ กรุ๊ป/ บจก.สิทธิยนต์ กรุ๊ป/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 410

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 13 80,300.00 บาท 80,300.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.1 ก.ย.59

รายการ วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ

และวิทยุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จ านวน 2 รายการ

9 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 2,500.00          2,500.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ อู่ราชบรีุ ออยล์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 411

ทะเบยีน บม 5320 รบ 2,500.00 บาท 2,500.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.2 ก.ย.59

จ านวน 4 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

10 จ้างท าส่ือแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 19,000.00        19,000.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ อู่ราชบรีุ ออยล์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 412

จ านวน 2 รายการ 19,000.00 บาท 19,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.2 ก.ย.59

11 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3 รายการ 3,200.00          3,200.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 413

3,200.00 บาท 3,200.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.2 ก.ย.59

12 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 4 รายการ 9,000.00          9,000.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 414

9,000.00 บาท 9,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.2 ก.ย.59

13 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 3,000.00          3,000.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 415

3,000.00 บาท 3,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.2 ก.ย.59

14 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  4,015.00          4,015.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 416

จ านวน 1 รายการ  และวัสดุส านกังาน 4,015.00 บาท 4,015.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.2 ก.ย.59

จ านวน 5 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

15 จ้างท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 1,040.00          1,040.00           ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 417

1,040.00 บาท 1,040.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.2 ก.ย.59

16 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน 2 รายการ 90,000.00        90,000.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 418

90,000.00 บาท 90,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

17 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน 4 รายการ 92,200.00        92,200.00          ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 419

92,200.00 บาท 92,200.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

18 ขออนมุติัจ้างท าปา้ยไวนลิ 1,609.00          1,609.00           ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 420

จ านวน 2 รายการ 1,609.00 บาท 1,609.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

19 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ 9,015.00          9,015.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 421

วัสดุโฆษณา จ านวน 1 รายการ 9,015.00 บาท 9,015.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 3 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

20 จ้างท าปา้ยไวนลิ จ านวน 3 รายการ 4,260.00          4,260.00           ตกลงราคา ร้านกติติศักด์ิสกรีน/ ร้านกติติศักด์ิสกรีน/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 422

4,260.00 บาท 4,260.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

21 จ้างท ากระเปา๋ผ้าประชาสัมพนัธ์ จ านวน 38,000.00        38,000.00          ตกลงราคา ร้านขนษิฐา  สองสี/ ร้านขนษิฐา  สองสี/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 423

2 รายการ 38,000.00 บาท 38,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

22 จ้างท ากระเปา๋ผ้าประชาสัมพนัธ์ 9,750.00          9,750.00           ตกลงราคา ร้านขนษิฐา  สองสี/ ร้านขนษิฐา  สองสี/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 424

จ านวน 1 รายการ 9,750.00 บาท 9,750.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

23 จ้างท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 500.00            500.00              ตกลงราคา ร้านทดีีไซท์/ ร้านทดีีไซท์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 425

500.00 บาท 500.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

24 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 7,100.00          7,100.00           ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 426

รหสั สวพ.7430-001-000-3-55 7,100.00 บาท 7,100.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

25 จ้างซ่อมแซมประตูร้ัวด้านหนา้ส านกังาน 4,500.00          4,500.00           ตกลงราคา นายชัยวัฒน ์ หาญสุด/ นายชัยวัฒน ์ หาญสุด/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 427

จ านวน 1 รายการ 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

26 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ดีเซล) จ านวน 70,110.00        70,110.00          ตกลงราคา บริษทัหลักเมอืงถาวรพาณิชย์/ บริษทัหลักเมอืงถาวรพาณิชย์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 428

3,000 ลิตร 70,110.00 บาท 70,110.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.6 ก.ย.59

27 จ้างติดต้ังระบบโทรศัพทภ์ายในส านกังานฯ 4,235.00          4,235.00           ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 429

จ านวน 10 รายการ 4,235.00 บาท 4,235.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

28 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 1,550.00          1,550.00           ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 430

หมายเลขรหสั สทภ.7 (ตก) 1,550.00 บาท 1,550.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

7430-001-0003-63 จ านวน 2 รายการ

29 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 1,550.00          1,550.00           ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 431

หมายเลขรหสั สทภ.7 (ตก) 1,550.00 บาท 1,550.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

7430-001-0003-22 จ านวน 2 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

30 จ้างท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 26,347.68        26,347.68          ตกลงราคา บจก.แอด ออน / บจก.แอด ออน / ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 432

จ านวน 1 รายการ 26,347.68 บาท 26,347.68 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

31 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข 4,990.00          4,990.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ อู่ราชบรีุ ออยล์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 433

ทะเบยีน 82-1454 รบ จ านวน 7 รายการ 4,990.00 บาท 4,990.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

32 จ้างท าพดัพลาสติกประชาสัมพนัธ์ จ านวน 47,080.00        47,080.00          ตกลงราคา บจก.ไอเดีย จิ๊บจิ๊บ / บจก.ไอเดีย จิ๊บจิ๊บ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 434

1 รายการ 47,080.00 บาท 47,080.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

33 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน  3 รายการ 2,100.00          2,100.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 435

2,100.00 บาท 2,100.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

34 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 1,020.00          1,020.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 436

1,020.00 บาท 1,020.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

35 จ้างท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 297.00            297.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 437

297.00 บาท 297.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

36 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,190.00          4,190.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 438

จ านวน 1 รายการ และวัสดุส านกังาน 4,190.00 บาท 4,190.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

จ านวน 4 รายการ 

37 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน 1 รายการ 4,015.00          4,015.00           ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ร้านสุกญัญาการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 439

4,015.00 บาท 4,015.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

38 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 7,000.00          7,000.00           ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 440

7,000.00 บาท 7,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.7 ก.ย.59

39 จ้างซ่อมแซมบา้นพกัราชการ เลขที่ 195/5 35,950.00        35,950.00          ตกลงราคา นายชัยวัฒน ์ หาญสุด/ นายชัยวัฒน ์ หาญสุด/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 441

จ านวน 2 รายการ 35,950.00 บาท 35,950.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.8 ก.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

40 จ้างเหมาบริการติดต้ังส่องสว่าง 31,900.00        31,900.00          ตกลงราคา นายปราโมทย์  ลาภผล/ นายปราโมทย์  ลาภผล/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 442

จ านวน 1 รายการ 31,900.00 บาท 31,900.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.8 ก.ย.59

41 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟา้ภายใน 10,330.00        10,330.00          ตกลงราคา นายปราโมทย์  ลาภผล/ นายปราโมทย์  ลาภผล/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 443

ส านกังานทรัพยากรน้ าภาค 7 10,330.00 บาท 10,330.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.8 ก.ย.59

จ านวน 4 รายการ

42 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุจ านวน  2 รายการ 23,463.00        23,463.00          ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 444

และวัสดุกอ่สร้างจ านวน 24 รายการ 23,463.00 บาท 23,463.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.8 ก.ย.59

43 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,250.00          2,250.00           ตกลงราคา ศุนย์ถ่ายเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์ ศุนย์ถ่ายเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 445

จ านวน 5 รายการ /2,250.00 บาท /2,250.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.9 ก.ย.59

44 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 11 รายการ 62,272.00        62,272.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 446

62,272.00 บาท 62,272.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.13 ก.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

45 ซ้ือวัสดุส านกังานจ านวน 14 รายการ 49,452.00        49,452.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 447

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 49,452.00 บาท 49,452.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.13 ก.ย.59

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ

วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 รายการ

วัสดุไฟฟา้ฯ จ านวน 3 รายการและ

วัสดุกอ่สร้าง  จ านวน 1 รายการ

46 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ 11,862.00        11,862.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 448

และวัสดุ คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 11,862.00 บาท 11,862.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.13 ก.ย.59

47 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ จ านวน 2 รายการ 44,160.00        44,160.00          ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 449

44,160.00 บาท 44,160.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.13 ก.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

48 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 71,610.00        71,610.00          ตกลงราคา หจก.ปุ๋ย ปอ้ง ปราง/ หจก.ปุ๋ย ปอ้ง ปราง/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 450

จ านวน 3,000 ลิตร 71,610.00 บาท 71,610.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.13 ก.ย.59

49 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 71,610.00        71,610.00          ตกลงราคา บ.หลักเมอืงถาวรพาณิชย์/ บ.หลักเมอืงถาวรพาณิชย์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 451

จ านวน 3,000 ลิตร 71,610.00 บาท 71,610.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.14 ก.ย.59

50 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 2,450.00          2,450.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ อู่ราชบรีุ ออยล์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 452

หมายเลขทะเบยีน กฉ 9371 รบ 2,450.00 บาท 2,450.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.14 ก.ย.59

จ านวน 2 รายการ

51 จ้างท าปา้ยไวนลิ จ านวน 2 รายการ 3,000.00          3,000.00           ตกลงราคา หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์ หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 453

แอนด์ ซัพพลาย/3,000.00 บาท แอนด์ ซัพพลาย/3,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.14 ก.ย.59

52 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,530.00          6,530.00           ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 454

และวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 11 รายการ 6,530.0 บาท 6,530.0 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.14 ก.ย.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

53 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 2,123.95          2,123.95           ตกลงราคา บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบรีุ ผู้จ าหนา่ย บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบรีุ ผู้จ าหนา่ย ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 455

หมายเลขทะเบยีน นข 2834 รบ โตดยต้า/2,123.95 บาท โตดยต้า/2,123.95 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.19 ก.ย.59

จ านวน 7 รายการ

54 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 2,733.85          2,733.85           ตกลงราคา บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบรีุ ผู้จ าหนา่ย บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบรีุ ผู้จ าหนา่ย ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 456

หมายเลขทะเบยีน กน 5980 รบ โตดยต้า/2,733.85 บาท โตดยต้า/2,733.85 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.20 ก.ย.59

จ านวน 8  รายการ

55 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 1,030.00          1,030.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ อู่ราชบรีุ ออยล์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 457

หมายเลขทะเบยีน บล 4983 รบ 1,030.00 บาท 1,030.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.20 ก.ย.59

จ านวน 2 รายการ

56 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 1,030.00          1,030.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ อู่ราชบรีุ ออยล์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 458

หมายเลขทะเบยีน กฉ 445 รบ 1,030.00 บาท 1,030.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.20 ก.ย.59

จ านวน 2 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

57 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 6 รายการ 29,990.00        29,990.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ สุพรรณบรีุ/ ร้านศึกษาภณัฑ์ สุพรรณบรีุ/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 459

วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 รายการ 29,990.00 บาท 29,990.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.20 ก.ย.59

และวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ

58 จ้างท ากระเปา๋ผ้าประชาสัมพนัธ์ 21,350.00        21,350.00          ตกลงราคา นางขนษิฐา  สองสี/ นางขนษิฐา  สองสี/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 460

จ านวน 1 รายการ 21,350.00 บาท 21,350.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.22 ก.ย.59

59 จ้างท าจดหมายข่าว จ านวน 1 รายการ 19,000.00        19,000.00          ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ร้านเมอืงราชการพมิพ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 461

19,000.00 บาท 19,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.22 ก.ย.59

60 จ้างซ่อมแซมระบบเคร่ือข่ายภายใน 2,350.00          2,350.00           ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ร้านแคตตัสกกิะไบต์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 462

ส่วนยุทธศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,350.00 บาท 2,350.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.22 ก.ย.59

61 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองโทรสาร 2,950.00          2,950.00           ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 463

หมายเลขรหสั สทภ.7 5805-001-0002-15 2,950.00 บาท 2,950.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.22 ก.ย.59

จ านวน 4 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

62 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,100.00          9,100.00           ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 464

จ านวน 4 รายการ 9,100.00 บาท 9,100.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.27 ก.ย.59

63 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ 51,316.00        51,316.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ 465

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 51,316.00 บาท 51,316.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.27 ก.ย.59

และวัสดุงานบา้นงานครัว

จ านวน  1 รายการ


