
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 7 รายการ 174,500.00         174,500.00        ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
17,455.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
17,455.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/315 
ลว.27 ก.ค.60

2 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 6 รายการ

3,200.00            3,200.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,200.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/316 
ลว.27 ก.ค.60

3 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน 3 รายการ 2,540.00            2,540.00            ตกลงราคา ร้านศึกาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,540.00 บาท

ร้านศึกาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,540.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/317 
ลว.27 ก.ค.60

4 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 2,369.40            2,369.40            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
2,369.40 บาท

ร้านศึกาภณัฑ์/
2,369.40 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/318 
ลว.27 ก.ค.60

5 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 4950 รบ. จ านวน 4 รายการ

6,450.00            6,450.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,450.00

อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,450.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/319 
ลว.31 ก.ค.60

6 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
บธ 1862 รบ. จ านวน 3 รายการ

1,510.00            1,510.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,510.00

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,510.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/320 
ลว.31 ก.ค.60

7 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 82-8606
 รบ. จ านวน 1 รายการ

6,400.00            6,400.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,400.00

อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,400.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/321 
ลว.31 ก.ค.60

8 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
ผ 3257 รบ. จ านวน 1 รายการ

3,200.00            3,200.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,200.00

อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,200.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/322 
ลว.31 ก.ค.60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2560 
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 สิงหาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

9 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กท 3204 รบ. จ านวน 11 รายการ

25,400.00          25,400.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
25,400.00

อู่ราชบรีุ ออยล์/
25,400.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/323 
ลว.31 ก.ค.60

10 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
บฉ 8588 รบ. จ านวน 5 รายการ

2,110.00            2,110.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
2,110.00

อู่ราชบรีุ ออยล์/
2,110.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/324 
ลว.31 ก.ค.60

11 จา้งถา่ยเอกสาร พร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 20 รายการ

20,965.50          20,965.50          ตกลงราคา นางสาวสายบวั เอี่ยมสุขประเสริฐ/20,965.50
 บาท

นางสาวสายบวั เอี่ยมสุขประเสริฐ/
20,965.50 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/325 
ลว.1 ส.ค.60

12 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 1,100.00            1,100.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,100.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/326 
ลว.1 ส.ค.60

13 จา้งท าประกนัภยับคุคลที่ 3 รถยนต์ 
จ านวน 10 รายการ

9,921.04            9,921.04            ตกลงราคา บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน)/ 9,921.04 บาท

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน)/9,921.04 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/327 
ลว.1 ส.ค.60

14 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 5 รายการ 2,050.00            2,050.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั เอี่ยมสุขประเสริฐ/2,050.00
บาท

นางสาวสายบวั เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,050.00บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/328 
ลว.3 ส.ค.60

15 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 800.00              800.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
800.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/329 
ลว.3 ส.ค.60

16 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 5 รายการ 2,965.00            2,965.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั เอี่ยมสุขประเสริฐ/2,965.00
บาท

นางสาวสายบวั เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,965.00บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/330 
ลว.3 ส.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

17 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 1,200.00            1,200.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,200.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/331 
ลว.3 ส.ค.60

18 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองตัดหญา้ หมายเลขรหสั 
สทภ.7 (ตก.) 3750-002-0003-1 
จ านวน 2 รายการ

1,300.00            1,300.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,300.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/332 
ลว.3 ส.ค.60

19 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ า หมายเลขรหสั 
สบจ. 4320-002-0001-201 และ สบจ. 
4320-002-0001-207 จ านวน 4 รายการ

36,850.00          36,850.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
36,850.00  บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
36,850.00  บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/333 
ลว.4 ส.ค.60

20 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 
และวัสดุคอมพวิเตอร์  จ านวน 3 รายการ

27,270.00          27,270.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
27,270.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
27,270.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/334 
ลว.4 ส.ค.60

21 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุจ านวน 1 รายการ วัสดุกอ่สร้าง
 จ านวน 9 รายการ และวัสดุงานบา้น
งานครัว จ านวน 1 รายการ

16,400.00          16,400.00          ตกลงราคา บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลาย จ ากดั/
1,6400.00 บาท

บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลาย จ ากดั/
1,6400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/335 
ลว.7 ส.ค.60

22 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพแ์บบ(พล็อตเตอร์) 
หมายเลขรหสั ศสท. 6675.001-0001-11 
จ านวน 2 รายการ

9,005.63            9,005.63            ตกลงราคา บริษทั อะเคเชยี ไอ.ท.ีเซอร์วิส จ ากดั/
9,005.63 บาท

บริษทั อะเคเชยี ไอ.ท.ีเซอร์วิส จ ากดั/
9,005.63 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/336 
ลว.8 ส.ค.60

23 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
บม 5320 รบ. จ านวน 11 รายการ

44,950.00          44,950.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
44,950.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
44,950.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/337 
ลว.9 ส.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

24 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 6 รายการ

67,200.00          67,200.00          ตกลงราคา บริษทั สิทธิยนต์ กรุ๊ป จ ากดั/
67,200.00 บาท

บริษทั สิทธิยนต์ กรุ๊ป จ ากดั/
67,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/338 
ลว.9 ส.ค.60

25 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ หมายเลข
รหสั สทภ.7 7440-001-0001-47 และ สทภ.7 
7440-001-0001-10 จ านวน 7 รายการ

9,040.00            9,040.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
9,040.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
9,040.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/339 
ลว.9 ส.ค.60

26 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
นข 4080 รบ. จ านวน 17 รายการ

94,930.00          94,930.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
94,930.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
94,930.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/340 
ลว.9 ส.ค.60

27 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
นข 2834 รบ. จ านวน 2 รายการ

1,235.00            1,235.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,235.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,235.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/341 
ลว.9 ส.ค.60

28 จา้งท าเส้ือยดืพร้อมสกรีนประชาสัมพนัธ์ 
จ านวน 1 รายการ

30,000.00          30,000.00          ตกลงราคา หจก.แอปเปิ้ล เรืองรอง/
30,000.00 บาท

หจก.แอปเปิ้ล เรืองรอง/
30,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/342 
ลว.10 ส.ค.60

29 จา้งท ากระเปา๋ผ้าประชาสัมพนัธ์ 
จ านวน 1 รายการ

33,000.00          33,000.00          ตกลงราคา นางขนษิฐา  สองสี/
33,000.00 บาท

นางขนษิฐา  สองสี/
33,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/343 
ลว.10 ส.ค.60

30 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 3 รายการ 1,890.00            1,890.00            ตกลงราคา ร้านกติติศักด์ิสกรีน/
1,890.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิสกรีน/
1,890.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/344 
ลว.10 ส.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

31 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 440-001-0001-45 และ สทภ.7
 7440-001-0001-54 
จ านวน 8 รายการ

9,350.00            9,350.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
9,350.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
9,350.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/345 
ลว.10 ส.ค.60

32 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ 24,648.00          24,648.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
24,648.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
24,648.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/346 
ลว.10 ส.ค.60

33 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 12,000.00          12,000.00          ตกลงราคา นางสาวสายบวั เอี่ยมสุขประเสริฐ/12,000.00
 บาท

นางสาวสายบวั เอี่ยมสุขประเสริฐ/
12,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/347 
ลว.10 ส.ค.60

34 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 2 รายการ 3,130.00            3,130.00            ตกลงราคา ร้านกติติศักด์ิสกรีน/
3,130.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิสกรีน/
3,130.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/348 
ลว.10 ส.ค.60

35 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 5 รายการ 2,480.00            2,480.00            ตกลงราคา บริษทั วันแฟมร่ีิ ปร้ินต้ิง เซอร์วิส จ ากดั/
2,480.00 บาท

บริษทั วันแฟมร่ีิ ปร้ินต้ิง เซอร์วิส 
จ ากดั/2,480.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/349 
ลว.11 ส.ค.60

36 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 6 รายการ 2,150.00            2,150.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
2,150.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
2,150.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/350 
ลว.11 ส.ค.60

37 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 600.00              600.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
600.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/351 
ลว.11 ส.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

38 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 8 รายการ 9,820.00            9,820.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,820.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,820.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/352 
ลว.11 ส.ค.60

39 ซ้ือวัสดุการเกษตร  จ านวน 4 รายการ 13,900.00          13,900.00          ตกลงราคา นายสมศักด์ิ  ชุ่มนาค/
13,900.00 บาท

นายสมศักด์ิ  ชุ่มนาค/
13,900.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/353 
ลว.11 ส.ค.60

40 จา้งท าปา้ยไวนลิ  จ านวน 1 รายการ 2,290.00            2,290.00            ตกลงราคา ร้านไอไซ โฆษณา/
2,290.00 บาท

ร้านไอไซ โฆษณา/
2,290.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/354 
ลว.11 ส.ค.60

41 ซ้ือวัสดุ จ านวน 15 รายการ 15,088.00          15,088.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
15,088.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
15,088.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/355 
ลว.15 ส.ค.60

42 ซ้ือวัสดุ จ านวน 7 รายการ 4,460.00            4,460.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
4,460.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
4,460.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/356 
ลว.15 ส.ค.60

43 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 2 รายการ 1,490.00            1,490.00            ตกลงราคา ร้านกติติศักด์ิสกรีน/
1,490.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิสกรีน/
1,490.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/357 
ลว.15 ส.ค.60

44 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 17 รายการ

13,655.00          13,655.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
13,655.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
13,655.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/358 
ลว.15 ส.ค.60

45 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 4 รายการ 3,071.00            3,071.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,071.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,071.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/359 
ลว.16 ส.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

46 ซ้ือวัสดุส ารวจ จ านวน 5 รายการ วัสดุกอ่สร้าง 
จ านวน 6 รายการ วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 
 วัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 
และวัสดุงานบา้น จ านวน 1 รายการ

44,500.00          44,500.00          ตกลงราคา บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลาย จ ากดั/
44,500.00 บาท

บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลาย จ ากดั/
44,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/360 
ลว.16 ส.ค.60

47 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน 4 รายการ 49,487.50          49,487.50          ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย)จ ากดั/
49,487.50 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย)จ ากดั/
49,487.50 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/361 
ลว.17 ส.ค.60

48 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 10,600.00          10,600.00          ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
10,600.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
10,600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/362 
ลว.18 ส.ค.60

49 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ ซ้ือวัสดุ
คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ

56,392.00          56,392.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
56,392.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
56,392.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/363 
ลว.18 ส.ค.60

50 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ สทภ.7
(ตก.) 7430-001-0003-69
จ านวน 3 รายการ

2,030.00            2,030.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,030.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,030.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/364 
ลว.21 ส.ค.60

51 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ สทภ.7
(ตก.) 7440-001-0001-41 และ สทภ.7 
7440-001-0001-43 จ านวน 8 รายการ

9,970.00            9,970.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
9,970.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
9,970.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/365 
ลว.21 ส.ค.60

52 จา้งท าปา้บไวนลิ จ านวน 1 รายการ 3,500.00            3,500.00            ตกลงราคา ร้านทดีีไซน ์/
3,500.00 บาท

ร้านทดีีไซน ์/
3,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/366 
ลว.21 ส.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

53 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 6 รายการ 1,525.00            1,525.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,525.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,525.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/367 
ลว.21 ส.ค.60

54 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ 2,120.00            2,120.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,120.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,120.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/368 
ลว.21 ส.ค.61

55 รายงานขอซ้ือขอจา้ง จา้งซ่อมบ ารุงรักษา
เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ หมายเลขรหสั สทภ.7
(ตก.) 7430-001-0003-60 และ สทภ.7
(ตก.) 7430-001-0003-46 จ านวน 4 รายการ

3,100.00            3,100.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบส์/
3,100.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบส์/
3,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/369 
ลว.21 ส.ค.62

56 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 12 นิ้ว 
รหสั สบจ. 4320-002-0001-197 และ สบจ. 
4320-002-0001-198 จ านวน 3 รายการ

5,400.00            5,400.00            ตกลงราคา นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
54,000.00 บาท

นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
54,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/370 
ลว.22 ส.ค.63

57 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุจ านวน 8 รายการ และวัสดุ
คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ

11,880.00          11,880.00          ตกลงราคา ร้านจเร  คอมพวิเตอร์/
11,880.00 บาท

ร้านจเร  คอมพวิเตอร์/
11,880.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/371 
ลว.22 ส.ค.64

58 ซ้ือวัสดุคอมพวิตอร์  จ านวน 1 รายการ 7,160.00            7,160.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบส์/
7,160.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบส์/
7,160.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/372 
ลว.22 ส.ค.65


