
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ
และวัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ

7,680.00            7,680.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ /
7,680.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์ /
7,680.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/172 
ลว. 5 เม.ย. 60

2 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กฉ 9381 รบ จ านวน 4 รายการ

2,135.00            2,135.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/
2,135.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
2,135.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/173 
ลว. 5 เม.ย. 60

3 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
นข 4080 รบ จ านวน 1 รายการ

3,200.00            3,200.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/
3,200.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
3,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/174 
ลว. 5 เม.ย. 60

4 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 3 รายการ 6,509.00            6,509.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
6,509.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
6,509.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/175 
ลว.12 เม.ย.60

5 ซ้ือวัสดุงาน จ านวน 27 รายการ
และวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ

94,451.00          94,451.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ /
94,451.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์ /
94,451.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/176 
ลว.12 เม.ย.60

6 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
กง 3563 รบ จ านวน 4 รายการ

1,615.00            1,615.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/
1,615.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
1,615.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/177 
ลว.12 เม.ย.60

7 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 2,100.00            2,100.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,100.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/178 
ลว.12 เม.ย.60

8 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 2,520.00            2,520.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,520.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,520.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/179 
ลว.19 เม.ย.60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

9 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 4 รายการ 8,885.00            8,885.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
8,885.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
8,885.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/180 
ลว.19 เม.ย.60

10 จา้งท ากระเปา๋ผ้า จ านวน 1 รายการ 5,400.00            5,400.00            ตกลงราคา หจก.มาลาทอง/5,400.00 บาท หจก.มาลาทอง/5,400.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/181 
ลว.20 เม.ย.60

11 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 500.00              500.00              ตกลงราคา ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/182 
ลว.20 เม.ย.60

12 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 1,800.00            1,800.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,800.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/183 
ลว.20 เม.ย.60

13 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 4 รายการ 9,000.00            9,000.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,000.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/184 
ลว.20 เม.ย.60

14 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 1,188.00            1,188.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,188.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,188.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/185 
ลว.20 เม.ย.60

15 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 2 รายการ 2,990.00            2,990.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,990.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,990.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/186 
ลว.20 เม.ย.60

16 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 3,000.00            3,000.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/187 
ลว.24 เม.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

17 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-5272 รบ จ านวน 1 รายการ

6,400.00            6,400.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/6,400.00 บาท อู่ราชบรีุ ออยล์/6,400.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/188 
ลว.24 เม.ย.60

18 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-8605 รบ จ านวน 1 รายการ

6,400.00            6,400.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/6,400.00 บาท อู่ราชบรีุ ออยล์/6,400.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/189 
ลว.24 เม.ย.60

19 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 5 รายการ 3,000.00            3,000.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,000.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/190 
ลว.26 เม.ย.60

20 จา้งท าปา้ยไวนลิ  จ านวน 1 รายการ 500.00              500.00              ตกลงราคา หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์ แอนด์/
500.00 บาท

หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์ แอนด์/
500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/191 
ลว.26 เม.ย.60

21 ซ้อวัสดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ 3,860.00            3,860.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/3,860.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/3,860.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/192 
ลว.26 เม.ย.60

22 จา้งท าปา้ยสต๊ิกเกอร์ จ านวน 1 รายการ 1,600.00            1,600.00            ตกลงราคา ร้านไอไซนโ์ฆษณา/1,600.00 บาท ร้านไอไซนโ์ฆษณา/1,600.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/193 
ลว.26 เม.ย.60

23 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 1,040.00            1,040.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์1,040.00 บาท ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,040.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/194 
ลว.27 เม.ย.60


