
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 1,550.00           1,550.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกิกะไบต์/1,550.00 บาท ร้านแคตตัสกิกะไบต์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ 244

 สทภ.7 (ตก) 7430-001-0003-50 1,550.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.30 พ.ค. 59

จ านวน 2 รายการ

2 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00           2,000.00             ตกลงราคา ร้านอิ่มเอมแอร์/2,000.00 บาท ร้านอิ่มเอมแอร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ 245

หมายเลขรหัส สทภ.7 2,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.30 พ.ค. 59

4120-001-0001-54 จ านวน 1 เคร่ือง

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 4,850.00           4,850.00             ตกลงราคา ร้านอิ่มเอมแอร์/4,850.00 บาท ร้านอิ่มเอมแอร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ 246

หมายเลขรหัส จ านวน 3 เคร่ือง 4,850.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.30 พ.ค. 59

สทภ.7  4120-001-0001-60 

สทภ.7  4120-001-0001-61

สทภ.7  4120-001-0001-62

4 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 10,875.00          10,875.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/10,875.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 247

หมายเลขทะเบียน กท 3205 รบ
/10,875.00 บาท

และคุณภาพพสัดุ ลว. 30 พ.ค. 59

จ านวน  11  รายการ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

5 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 6,900.00           6,900.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/6,900.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 248

หมายเลขทะเบียน  82-0949 รบ /6,900.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 30 พ.ค. 59

จ านวน 3 รายการ

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง(ดีเซล) 75,810.00          75,810.00           ตกลงราคา บริษัท หลักเมืองการพาณิชย์ จ ากัด/ บริษัท หลักเมืองการพาณิชย์ จ ากัด/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 249

จ านวน 3,000 ลิตร 75,810.00 บาท 75,810.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 31 พ.ค. 59

7 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 500.00              500.00               ตกลงราคา หจก.สุพรรณบุรี เดคอร์ แอนด์ หจก.สุพรรณบุรี เดคอร์ แอนด์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 250

ซัพพลาย/500.00 บาท ซัพพลาย/500.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 3 มิ.ย. 59

8 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 480.00              480.00               ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 251

480.00 บาท 480.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 3 มิ.ย. 59

9 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 1,500.00           1,500.00             ตกลงราคา ร้านทีดีไซน/์ ร้านทีดีไซน/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ. 252

1,500.00 บาท 1,500.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 3 มิ.ย. 59

10 จ้างซ่อมแซมระบบเครือข่ายภายใน 24,424.00          24,424.00           ตกลงราคา ร้านแคตตัสกิกะไบต์/ ร้านแคตตัสกิกะไบต์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ. 253

และระบบไฟฟา้ จ านวน 23 รายการ 24,424.00 บาท 24,424.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 3 มิ.ย. 59

11 จ้างท าป้ายโครงการ จ านวน 1 รายการ 1,550.00           1,550.00             ตกลงราคา ร้านกิตติศักด์ิ/1,550.00 บาท ร้านกิตติศักด์ิ/1,550.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ. 254

และคุณภาพพสัดุ ลว. 3 มิ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

12 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 75,590.00          75,590.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/ อู่ราชบุรีออยล์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 255

หมายเลขทะเบียน กท 3204 รบ 75,590.00 บาท /75,590.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 3 มิ.ย. 59

จ านวน 64 รายการ

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,030.00           8,030.00             ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 256

8,030.00 บาท 8,030.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 3 มิ.ย. 59

14 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,282.00           3,282.00             ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 257

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,282.00 บาท 3,282.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 3 มิ.ย. 59

ซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 2 รายการ

15 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 9,951.00           9,951.00             ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 258

9,951.00 บาท 9,951.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 7 มิ.ย. 59

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 4,660.00           4,660.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/4,660.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/4,660.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 259

ซ้ือวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ และคุณภาพพสัดุ ลว. 7 มิ.ย. 59

จ านวน 1 รายการ

17 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 2,475.00           2,475.00             ตกลงราคา ร้านสุกัญญการพมิพ/์ ร้านสุกัญญการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 260

2,475.00 บาท 2,475.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 7 มิ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

18 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 1,000.00           1,000.00             ตกลงราคา ร้านสุกัญญการพมิพ/์ ร้านสุกัญญการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 261

1,000.00 บาท 1,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 7 มิ.ย. 59

19 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 297.00              297.00               ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 262

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

20 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 844.00              844.00               ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 263

844.00 บาท 844.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 9 มิ.ย. 59

21 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 8,730.00           8,730.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ. 264

หมายเลขทะเบียน บม 5320 รบ 8,730.00 บาท 8,730.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 9 มิ.ย. 59

จ านวน 14 รายการ

22 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 1,030.00           1,030.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 265

หมายเลขทะเบียน กฉ 445 รบ 1,030.00 บาท 1,030.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 9 มิ.ย. 59

จ านวน 2 รายการ

23 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาแอร์รถยนต์ 2,950.00           2,950.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/พ. 266

หมายเลขทะเบียน ผ 3257 รบ. 2,950.00 บาท 2,950.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 9 มิ.ย. 59

จ านวน 4 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

24 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 77,310.00          77,310.00           ตกลงราคา หจก.ปุ๋ย ป้อง ปราง/ หจก.ปุ๋ย ป้อง ปราง/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 267

3,000 ลิตร 77,310.00 บาท 77,310.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 9 มิ.ย. 59

25 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5 รายการ 1,200.00           1,200.00             ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 267

1,200.00 บาท 1,200.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 13 มิ.ย. 59

26 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 1,500.00           1,500.00             ตกลงราคา ร้านทีดีไซน/์1,500.00 บาท ร้านทีดีไซน/์1,500.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 269

และคุณภาพพสัดุ ลว. 13 มิ.ย. 59

27 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน 3 รายการ 12,050.00          12,050.00           ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพมิพ/์ ร้านสุกัญญาการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 270

12,050.00 บาท 12,050.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 13 มิ.ย. 59

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 7,880.00           7,880.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/7,880.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/7,880.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 271

และวัสดุเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ และคุณภาพพสัดุ ลว. 13 มิ.ย. 59

29 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมาย 5,653.88           5,653.88             ตกลงราคา บริษัทโตโยต้าธีรชัยราชบุรี บริษัทโตโยต้าธีรชัยราชบุรี ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 272

เลขทะเบียน กน 5980 รบ ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด/ ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด/ และคุณภาพพสัดุ ลว. 13 มิ.ย. 59

จ านวน 12 รายการ 5,653.88 บาท 5,653.88 บาท



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

30 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 1,471.25           1,471.25             ตกลงราคา บริษัทโตโยต้าธีรชัยราชบุรี บริษัทโตโยต้าธีรชัยราชบุรี ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 273

หมายเลขทะเบียน นข 2834 รบ ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด/ ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด/ และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 มิ.ย. 59

จ านวน  5 รายการ 1,471.25 บาท 1,471.25 บาท

31 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  2,190.00           2,190.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 274

หมายเลขทะเบียน 82-5272 รบ 2,190.00 บาท 2,190.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 มิ.ย. 59

32 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 891.00              891.00               ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 275

891.00 บาท 891.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 มิ.ย. 59

33 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5 รายการ 9,045.00           9,045.00             ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพมิพ/์ ร้านสุกัญญาการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 276

9,045.00 บาท 9,045.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 มิ.ย. 59

34 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,248.00           1,248.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 277

จ านวน 2 รายการ 1,248.00 บาท 1,248.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 มิ.ย. 59

35 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 1,040.00           1,040.00             ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 278

1,040.00 บาท 1,040.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 15 มิ.ย. 59

36 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 3,710.76           3,710.76             ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันราชบุรี จ ากัด บริษัท สยามนิสสันราชบุรี จ ากัด ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 279

หมายเลขทะเบียน  กฉ 4663 รบ มอเตอร์ จ ากัด/3,710.76 บาท มอเตอร์ จ ากัด/3,710.76 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 17 มิ.ย. 59

จ านวน 10 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

37 จ้างซ่อมและเปล่ียนสายเมนไฟฟา้ 12,000.00          12,000.00           ตกลงราคา นายปราโมทย์ ลาภมากผล/ นายปราโมทย์ ลาภมากผล/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 280

ห้องปฏบิัติงานส่วนพฒันาและพื้นฟแูหล่งน้ า 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 20 มิ.ย. 59

จ านวน 1 รายการ

38 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 1,000.00           1,000.00             ตกลงราคา ร้านทีดีไซน/์1,000.00 บาท ร้านทีดีไซน/์1,000.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 281

และคุณภาพพสัดุ ลว. 20 มิ.ย. 59

39 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาระบบแอร์รถยนต์ 7,530.00           7,530.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 282

หมายเลขทะเบียน กฉ 445 รบ 7,530.00 บาท 7,530.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 20 มิ.ย. 59

จ านวน  9 รายการ

40 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 1,885.00           1,885.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 283

หมายเลขทะเบียน กจ 6033 รบ 1,885.00 บาท 1,885.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 20 มิ.ย. 59

จ านวน 3 รายการ

41 ซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 3 รายการ 2,210.00           2,210.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/2,210.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/2,210.00 บาท ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 284

และวัสดุงานบ้านงานครัว และคุณภาพพสัดุ ลว. 20 มิ.ย. 59

จ านวน 1 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

42 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 1,485.00           1,485.00             ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 285

1,485.00 บาท 1,485.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 20 มิ.ย. 59

43 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 84,316.00          84,316.00           ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด/ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 286

84,316.00 บาท 84,316.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 20 มิ.ย. 59

44 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 2,025.00           2,025.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 287

หมายเลขทะเบียน กฉ 9371 รบ 2,025.00 บาท 2,025.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 21 มิ.ย. 59

จ านวน 4 รายการ

45 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 1,600.00           1,600.00             ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพมิพ/์ ร้านสุกัญญาการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 288

1,600.00 บาท 1,600.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 23 มิ.ย. 59

46 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5 รายการ 2,020.00           2,020.00             ตกลงราคา ศุนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ศุนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 289

2,020.00 บาท 2,020.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 23 มิ.ย. 59

47 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 1,000.00           1,000.00             ตกลงราคา หจก.สุพรรณบุรีเดคอร์ หจก.สุพรรณบุรีเดคอร์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 290

แอนด์ซัพพลาย/1,000.00 บาท แอนด์ซัพพลาย/1,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 23 มิ.ย. 59

48 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 1,500.00           1,500.00             ตกลงราคา หจก.สุพรรณบุรีเดคอร์ หจก.สุพรรณบุรีเดคอร์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 291

แอนด์ซัพพลาย/1,500.00 บาท แอนด์ซัพพลาย/1,500.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 23 มิ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

49 จ้างซ่อมแซมอาคารชุด 4 ชั้น จ านวน 10,850.00          10,850.00           ตกลงราคา นายชัยวัฒน์  หาญสุด/ นายชัยวัฒน์  หาญสุด/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 292

8 รายการ 10,850.00 บาท 10,850.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 29 มิ.ย. 59

50 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาระบบแอร์รถยนต์ 37,760.00          37,760.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 293

เลขทะเบียน นข 3670 รบ. 37,760.00 บาท 37,760.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 29 มิ.ย. 59

จ านวน  11  รายการ

51 จ้างเปล่ียนยางและซ่อมบ ารุงรักษา 14,335.00          14,335.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 294

รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4950 รบ. 14,335.00 บาท 14,335.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 29 มิ.ย. 59

จ านวน 5 รายการ

52 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 31,460.00          31,460.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบุรี/ ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบุรี/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 295

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ 31,460.00 บาท 31,460.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 29 มิ.ย. 59

วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 1 รายการ

53 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 5,002.25           5,002.25             ตกลงราคา บริษัทโตโยต้าธีรชัยราชบุรี บริษัทโตโยต้าธีรชัยราชบุรี ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 296

หมายเลขทะเบียน กน 5860 รบ ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด/ ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด/ และคุณภาพพสัดุ ลว. 30 มิ.ย. 59

จ านวน  11  รายการ 5,002.25 บาท 5,002.25 บาท

54 จ้างถ่ายเอกสาร 5,000.00           5,000.00             ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพมิพ/์ ร้านสุกัญญาการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 297

จ านวน  3  รายการ 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 30 มิ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

55 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  2 รายการ 2,079.00           2,079.00             ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ร้านเมืองราชการพมิพ/์ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 298

2,079.00 บาท 2,079.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 30 มิ.ย. 59

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 4,262.00           4,262.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 299

4,262.00 บาท 4,262.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 30 มิ.ย. 59

57 จ้างท าประกันภยับุคคลที่ 3 รถยนต์ 9,921.04           9,921.04             ตกลงราคา บริษัทอาคเนย์ประกันภยั จ ากัด/ บริษัทอาคเนย์ประกันภยั จ ากัด/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ. 300

จ านวน 10 รายการ 9,921.04 บาท 9,921.04 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว. 30 มิ.ย. 59

58 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข 8,920.00           8,920.00             ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์ / อู่ราชบุรีออยล์ / ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ.301

ทะเบียน นข 1529 รบ. 8,920.00 บาท 8,920.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.30 มิ.ย. 59

จ านวน 9 รายการ

59 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน  4 รายการ 18,520.00          18,520.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ ร้านศึกษาภณัฑ์/ ราคาต่ าสุด ทส 0617/ พ.302

18,520.00 บาท 18,520.00 บาท และคุณภาพพสัดุ ลว.30 มิ.ย. 59

60 อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ าล าตะเพนิ (เขาชนไก)่ 5,662,271.00      7,743,200.00       e-bidding 1. หจก.ทรัพย์ดอนทอง/ หจก.ทรัพย์ดอนทอง/ ราคาต่ าสุด 334/2559

ต าบลลาดหญา้  อ าเภอเมือง 5,662,271.00 บาท 5,662,271.00 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน ลว. 20 มิ.ย.59

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคประภสัสร์ก่อสร้าง/

กจ.14-4-495 5,796,537.00 บาท

3.บริษัท เขาขวางเจริญศรี จ ากัด/

6,339,200.00 บาท



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2559 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/

6,968,000.00 บาท
5.บริษัท แสงชัยโชค จ ากัด/
6,968,000.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งสวรรค์ก่อสร้าง/
7,200,000.00 บาท
7.บริษัท จตุรมาศ จ ากัด/
7,433,000.00 บาท
8.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิรกาญจน์โยธา/
7,500,000.00 บาท


