
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

1 จ้างซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,120.00          2,120.00           ตกลงราคา ร้านแคตตัสกะไบต์/2,120.00 บาท ร้านแคตตัสกะไบต์/2,120.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 333

หมายเลขรหัส สทภ.7 และคุณภาพพัสดุ ลว.29 ก.ค.59

7440-001-0001-139

2 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 6,300.00          6,300.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/6,300.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/6,300.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 334

หมายเลขทะเบียน กค 6217 รบ. และคุณภาพพัสดุ ลว.29 ก.ค.59

จํานวน  4  รายการ

3 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 6,940.00          6,940.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/6,940.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/6,940.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 335

หมายเลขทะเบียน 82-5272 รบ และคุณภาพพัสดุ ลว.29 ก.ค.59

จํานวน 2 รายการ

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 25 รายการ 55,099.00        55,099.00          ตกลงรคา ร้านศึกษาภัณฑ์/55,099.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/55,099.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 336

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว.29 ก.ค.59

และวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

5 จ้างทําผ้าใบ จํานวน 1 รายการ 8,500.00          8,500.00           ตกลงราคา ร้านไอไซน์โมษณา/8,500.00 บาท ร้านไอไซน์โมษณา/8,500.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 337

และคุณภาพพัสดุ ลว.29 ก.ค.59

6 จ้างถ่ายเอกสารจํานวน 4 รายการ 6,000.00          6,000.00           ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 338

6,000.00 บาท 6,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.29 ก.ค.59

7 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและล้างเครื่อง 47,200.00        47,200.00          ตกลงราคา ร้านอิ่มเอมแอร์/ ร้านอิ่มเอมแอร์/ ราคาต่ําสดุ ทส 0617/พ 339

ปรับอากาศ จํานวน 47 เครื่อง 47,200.00 บาท 47,200.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.29 ก.ค.59

8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,580.00        23,580.00          ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 340

จํานวน  4 รายการ 23,580.00 บาท 23,580.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.1 ส.ค.59

9 จ้างทําโครงป้ายประชาสัมพันธ์ 15,500.00        15,500.00          ตกลงราคา นายชัยวัฒน์  หาญสุด/ นายชัยวัฒน์  หาญสุด/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 341

จํานวน 1 รายการ 15,500.00 บาท 15,500.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.3 ส.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ  92,930.00        92,930.00          ตกลงราคา บจก.สิทธิยนต์กรุ๊ป / บจก.สิทธิยนต์กรุ๊ป / ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 342

จํานวน 10 รายการ 92,930.00 บาท 92,930.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.3 ส.ค.59

11 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 6,940.00          6,940.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรี ออยล์/ อู่ราชบุรี ออยล์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 343

หมายเลขทะเบียน 82-5273 รบ 6,940.00 บาท 6,940.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.3 ส.ค.59

12 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 69,810.00        69,810.00          ตกลงราคา หจก.ปุ๋ย ป้อง ปราง/ หจก.ปุ๋ย ป้อง ปราง/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 344

จํานวน 3,000 ลิตร 69,810.00 บาท 69,810.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.4 ส.ค.59

13 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 2 รายการ 3,180.00          3,180.00           ตกลงราคา ร้านกิตติศักดิ์สกรีน/ ร้านกิตติศักดิ์สกรีน/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 345

3,180.00 บาท 3,180.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว.4 ส.ค.59

14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 4 รายการ 10,030.00        10,030.00          ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 346



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 10,030.00 บาท 10,030.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 5 ส.ค.59

และวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1

รายการ

15 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 14,510.00        14,510.00          ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/ อู่ราชบุรีออยล์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 347

หมายเลขทะเบียน กฉ 445 รบ จํานวน 14,510.00 บาท 14,510.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 8 ส.ค.59

5 รายการ

16 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 12,000.00        12,000.00          ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/ อู่ราชบรุีออยล์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 348

หมายเลขทะเบียน 50-5423 กทม 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 8 ส.ค.59

จํานวน 4 รายการ

17 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 1,675.00          1,675.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/ อู่ราชบุรีออยล์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 349

หมายเลขทะเบียน กฉ 9381 รบ 1,675.00 บาท 1,675.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 9 ส.ค.59

จํานวน 3 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

18 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 3,694.71          3,694.71           ตกลงราคา บจก. สยามนิสสัน ราชบุรี มอเตอร์/ บจก. สยามนิสสัน ราชบุรี มอเตอร์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 350

หมายเลขทะเบียน กต 5187 รบ 3694.71 บาท 3694.71  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 9 ส.ค.59

จํานวน 11 รายการ

19 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 รายการ 520.00            520.00              ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 351

520.00 บาท 520.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 10 ส.ค.59

20 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ 1,050.00          1,050.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/ ร้านศึกษาภัณฑ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 352

และวัสดุโมษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,050.00 บาท 1,050.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 10 ส.ค.59

1 รายการ

21 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 รายการ 891.00            891.00              ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 353

891.00 บาท 891.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 10 ส.ค.59

22 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 7 รายการ 7,540.00          7,540.00           ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 354



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

7,540.00 บาท 7,540.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 10 ส.ค.59

23 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 6 รายการ 2,660.00          2,660.00           ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 355

2,660.00 บาท 2,660.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 10 ส.ค.59

24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,600.00        15,600.00          ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/ ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 356

จํานวน 1 รายการ 15,600.00 บาท 15,600.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59

25 จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 14,552.00        14,552.00          ตกลงราคา บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด/ บจก.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 357

หมายเลขรหัส สพน.6675-014- 14,552.00 บาท 14,552.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59

0001-150   จํานวน 1 รายการ

26 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 4 รายการ 30,095.00        30,095.00          ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 358

30,095.00บาท 30,095.00บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

27 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 รายการ 1,188.00          1,188.00           ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 359

1,188.00 บาท 1,188.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59

28 จ้างทํากระเป๋าผ้าดิบ จํานวน 1 รายการ 12,000.00        12,000.00          ตกลงราคา นางขนิษฐา  สองสี/ นางขนิษฐา  สองสี/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 360

12,000.00 บาท 12,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59

29 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 1 รายการ 2,000.00          2,000.00           ตกลงราคา รา้นสุกัญญาการพิมพ์/ ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 361

2,000.00 บาท 2,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59

30 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 3 รายการ 4,460.00          4,460.00           ตกลงราคา ร้านกิตติศักดิ์ สกรีน/ ร้านกิตติศักดิ์ สกรีน/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 362

4,460.00 บาท 4,460.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 2,855.00          2,855.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/ ร้านศึกษาภัณฑ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 363

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,855.00 บาท 2,855.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59

จํานวน 1 ราย และวัสดุงานครัว



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

จํานวน 1 รายการ

32 จ้างซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,930.00          9,930.00           ตกลงราคา ร้านแคตตัสกิกะไบต์/ ร้านแคตตัสกิกะไบต์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 364

หมายเลขรหัส สทภ.7 7440-001-0001-50 9,930.00 บาท 9,930.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59

 และ สทภ.7 7440 -001-0001-20

จํานวน 8 รายการ

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 34,366.50        34,366.50          ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/ ร้านศึกษาภัณฑ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 365

และวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ 34,366.50 บาท 34,366.50 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 15 ส.ค.59

34 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 2 รายการ 3,500.00          3,500.00           ตกลงราคา หจก.สุพรรณบุรี เดคอร์ แอน หจก.สุพรรณบุรี เดคอร์ แอน ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 366

ซัพพลาย/ 3,500.00 บาท ซัพพลาย/ 3,500.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 16 ส.ค.59

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 58,542.00        58,542.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/ ร้านศึกษาภัณฑ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 367

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 58,542.00 บาท 58,542.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 16 ส.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

จํานวน 3 ราย และวัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน 1 รายการ

36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ 53,416.00        53,416.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/ ร้านศึกษาภัณฑ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 368

วัสดุสํานักงาน จํานวน 23  รายการ 53,416.00 บาท 53,416.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 16 ส.ค.59

และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน

1 รายการ

37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ 18,500.00        18,500.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/ ร้านศึกษาภัณฑ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 369

และวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 18,500.00 บาท 18,500.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 16 ส.ค.59

38 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 2,721.01          2,721.01           ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/ ร้านศึกษาภัณฑ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 370

หมายเลขทะเบียน  บว 3568 รบ 2,721.01 บาท 2,721.01 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 16 ส.ค.59

จํานวน 9 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

39 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 2 รายการ 2,610.00          2,610.00           ตกลงราคา ร้านไอไซน์โฆษณา/ ร้านไอไซน์โฆษณา/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 371

2,610.00  บาท 2,610.00  บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ส.ค.59

40 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 3 รายการ 7,500.00          7,500.00           ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 372

7,500.00 บาท 7,500.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ส.ค.59

41 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 7 รายการ 2,580.00          2,580.00           ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 373

2,580.00 บาท 2,580.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ส.ค.59

42 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 6 รายการ 3,440.00          3,440.00           ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 374

3,440.00 บาท 3,440.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 17 ส.ค.59

43 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 3,010.00          3,010.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/ อู่ราชบุรีออยล์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 375

หมายเลขทะเบียน กง 3563 3,010.00 บาท 3,010.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 18 ส.ค.59

จํานวน 3 รายการ



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 5 รายการ 7,695.00          7,695.00           ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 376

วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 7,695.00 บาท 7,695.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 18 ส.ค.59

และวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน

1 รายการ

45 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 39,325.00        39,325.00          ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/39,325.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/39,325.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 377

หมายเลขทะเบียน กง 2566 รบ และคุณภาพพัสดุ ลว. 18 ส.ค.59

จํานวน  44  รายการ

46 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 5 รายการ 2,520.00          2,520.00           ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพิมพิ์/2,520.00 บาท ร้านสุกัญญาการพิมพิ์/2,520.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 378

และคุณภาพพัสดุ ลว. 19 ส.ค.59

47 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 13,650.00        13,650.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/13,650.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/13,650.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 379

จํานวน 1 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ส.ค.59

จํานวน 1 รายการ และวัสดุสํานักงาน



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

จํานวน 9 รายการ

48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19,660.00        19,660.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/19,660.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/19,660.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 380

จํานวน 21 รายการ และวัสดุ และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ส.ค.59

สํานักงาน  จํานวน 1 รายการ

49 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 6,080.00          6,080.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/6,080.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/6,080.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 381

หมายเลขทะเบียน กก 9101 รบ และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ส.ค.59

จํานวน 5 รายการ

50 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์หมายเลข 23,600.00        23,600.00          ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/23,600 บาท อู่ราชบุรีออยล์/23,600 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 382

ทะเบียน กง 9832 รบ และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ส.ค.59

จํานวน 4 รายการ

51 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์หมายเลข 3,200.00          3,200.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/3,200.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/3,200.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 383



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

ทะเบียน กฉ 9371 รบ จํานวน 1 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ส.ค.59

52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ 1,680.00          1,680.00           ตกลงราคา ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/1,680.00 บาท ร้านไพศาลฮาร์ดแวร์/1,680.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 384

และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ส.ค.59

53 จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 2,200.00          2,200.00           ตกลงราคา T.S. อิเล็กทรอนิกส์/2,200.00 บาท T.S. อิเล็กทรอนิกส์/2,200.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 385

หมายเลขรหัส สทภ.7 7430-003-0001-9 และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ส.ค.59

จํานวน 1 รายการ

54 จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา 54,000.00        54,000.00          ตกลงราคา นายชานุ  ศักดิ์เย็น/ นายชานุ  ศักดิ์เย็น/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 386

จํานวน 5 เครื่อง 54,000.00 บาท 54,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 22 ส.ค.59

55 จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1,800.00          1,800.00           ตกลงราคา ร้านอิ่มแอม แอร์/ ร้านอิ่มแอม แอร์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 387



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

จํานวน 1 เครื่อง 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 25 ส.ค.59

56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ 43,080.00        43,080.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์/43,080.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/43,080.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 388

วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว. 25 ส.ค.59

และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

จํานวน 2 รายการ

57 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 1 รายการ 2,400.00          2,400.00           ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 389

2,400.00 บาท 2,400.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 25 ส.ค.59

58 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 4 รายการ 10,005.00        10,005.00          ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 390

10,005.00 บาท 10,005.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 25 ส.ค.59

59 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 1 รายการ 2,000.00          2,000.00           ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ศูนย์ถ่ายเอกสารวัดป่าซีร๊อกซ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 391

2,000.00 บาท 2,000.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ส.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

60 จ้างซ่อมและบํารุงรักษารถยนต์ 22,140.00        22,140.00          ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/22,140.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/22,140.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 392

หมายเลขทะเบียน 82-0949 รบ และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ส.ค.59

จํานวน 10 รายการ

61 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์หมายเลข 4,600.00          4,600.00           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/4,600.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/4,600.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 393

ทะเบียน 51-7606 กทม.จํานวน 2 รายการ และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ส.ค.59

62 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 1 รายการ 3,150.00          3,150.00           ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 394

3,150.00 บาท 3,150.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ส.ค.59

63 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 2,180.66          2,180.66           ตกลงราคา อู่ราชบุรีออยล์/2,180.66 บาท อู่ราชบุรีออยล์/2,180.66 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 395

หมายเลขทะเบียน 4 กฮ 4307 กทม. และคุณภาพพัสดุ ลว. 26 ส.ค.59

จํานวน 4 รายการ

64 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ํา 54,035.00        54,035.00          ตกลงราคา บริษัท สยามเทเลแม็ค จํากัด/ บริษัท สยามเทเลแม็ค จํากัด/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 396

เครื่องสูบน้ํา หมายเลขรหัส 54,035.00 บาท 54,035.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 29 ส.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

 สบจ.4320-002-0001-207

จํานวน  3 รายการ

65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ 15,720.00        15,720.00          ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟ้า/ ร้านอารยะการไฟฟ้า/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 397

15,720.00 บาท 15,720.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 29 ส.ค.59

66 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 96,942.00        96,942.00          ตกลงราคา บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด/ บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 398

96,942.00 บาท 96,942.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 29 ส.ค.59

67 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 1 รายการ 1,575.00          1,575.00           ตกลงราคา ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ร้านสุกัญญาการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 399

1,575.00 บาท 1,575.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 29 ส.ค.59

68 จ้างทํากระเป๋าเอกสาร จํานวน 1 รายการ 30,450.00        30,450.00          ตกลงราคา นส.สว่าง  มังคโล/3,0450.00 บาท นส.สว่าง  มังคโล/3,0450.00 บาท ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 400

และคุณภาพพัสดุ ลว. 29 ส.ค.59

69 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 3 รายการ 5,931.00          5,931.00           ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 401



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2559 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/
จ้าง

5,931.00 บาท 5,931.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 29 ส.ค.59

70 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 รายการ 303.00            303.00              ตกลงราคา ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ร้านเมืองราชการพิมพ์/ ราคาต่ําสุด ทส 0617/พ 402

303.00 บาท 303.00 บาท และคุณภาพพัสดุ ลว. 29 ส.ค.59


	ส.ค.59

