
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 บฉ 8588 รบ จ านวน 10 รายการ

10,360.00            10,360.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
10,360.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
10,360.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/037 
ลว 22 ธ.ค.59

2 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 4120-001-0001-51 
จ านวน 1 เคร่ือง

3,000.00             3,000.00             ตกลงราคา ร้านอิ่มเอมแอร์/
3,000.00 บาท

ร้านอิ่มเอมแอร์/
3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/038 
ลว 22 ธ.ค.59

3 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 4120-001-0001-55 
จ านวน 1 เคร่ือง

1,200.00             1,200.00             ตกลงราคา ร้านอิ่มเอมแอร์/
1,200.00 บาท

ร้านอิ่มเอมแอร์/
1,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/039 
ลว 22 ธ.ค.59

4 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 1,980.00             1,980.00             ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
1,980.00 บาท

ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
1,980.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/040 
ลว 27 ธ.ค.59

5 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 บม 5320 รบ จ านวน 2 รายการ

1,030.00             1,030.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,030.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,030.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/041 
ลว 27ธ.ค.59

6 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 กค 6216 รบ จ านวน 2 รายการ

1,030.00             1,030.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,030.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,030.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/042 
ลว 27ธ.ค.59

7 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ครุภณัฑ์ต่ าหว่าเกณฑ์)
จ านวน 1 รายการ

99,200.00            99,200.00           ตกลงราคา บจก.บ.ีพ.ีซีซี ทวีี อนิเตอร์เนชั้นแนล/
99,200.00 บาท

บจก.บ.ีพ.ีซีซี ทวีี อนิเตอร์เนชั้นแนล/
99,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/043 
ลว 28 ธ.ค.59

8 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ า 
จ านวน 5 เคร่ือง

48,500.00            48,500.00           ตกลงราคา นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
48,500.00 บาท

นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
48,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/044 
ลว 4 ม.ค.60

9 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 กฉ 445 รบ จ านวน 6 รายการ

7,300.00             7,300.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
7,300.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
7,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/045 
ลว 4 ม.ค.60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  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 มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

10 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขทะเบยีน ศสท.7440-001-0001-434

2,130.00             2,130.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,130.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,130.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/046 
ลว 4 ม.ค.60

11 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 7 รายการ
และวัสดุส านกังาน 21 รายการ

38,183.00            38,183.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
38,183.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
38,183.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/047 
ลว 4 ม.ค.60

12 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 7440-001-0001-63 
และ สทภ.7 7440-001-0001-83 จ านวน 5 
รายการ

4,260.00             4,260.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,260.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,260.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/048 
ลว 5 ม.ค.60

13 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพ ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 (ตก) 
7430-001-0003-12 จ านวน 2 รายการ

1,550.00             1,550.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
1,550.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
1,550.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/049 
ลว 5 ม.ค.60

14 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 7 รายการ 11,565.00            11,565.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
11,565.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
11,565.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/050 
ลว 5 ม.ค.60

15 จา้งท าประกนัภนับคุคลที่ 3 รถยนต์ จ านวน  
11  รายการ

9,900.71             9,900.71             ตกลงราคา บริษทั อาคเนย ์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)/
9,900.71 บาท

บริษทั อาคเนย ์ประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน)/ 9,900.71 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/051 
ลว 6 ม.ค.60

16 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กค 6217 รบ

1,750.00             1,750.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,750.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,750.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/052 
ลว 9 ม.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

17 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 7440-001-0001-57 
จ านวน 2 รายการ

2,200.00             2,200.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,200.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/053 
ลว 9 ม.ค.60

18 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กง 2566 รบ

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

อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/054 
ลว 10 ม.ค.60

19 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน  82-0949 รบ จ านวน 7 รายการ

13,530.00            13,530.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
13,530.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
13,530.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/055 
ลว 11 ม.ค.60

20 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ
และวัสดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ

22,654.00            22,654.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
22,654.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
22,654.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/056 
ลว 11 ม.ค.60

21 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 890.00                890.00               ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
890.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
890.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/057 
ลว 13 ม.ค.60

22 ซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 
จ านวน 3,000 ลิตร

80,610.00            80,610.00           ตกลงราคา หจก.ศิริวัฒนาสุพรรณ/
80,610.00 บาท

หจก.ศิริวัฒนาสุพรรณ/
80,610.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/058 
ลว 16 ม.ค.60

23 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
83-2572 รบ จ านวน 1 รายการ

6,500.00             6,500.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,500.00  บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,500.00  บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/059 
ลว 16 ม.ค.60

24 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
นข 4080 รบ  จ านวน 7 รายการ

3,210.00             3,210.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,210.00  บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,210.00  บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/060 
ลว 16 ม.ค.60

25 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 6 รายการ 940.00                940.00               ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
940.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
940.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/061 
ลว 16 ม.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

26 ซ้ือสัวดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ 20,600.00            20,600.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
20,600.00

ร้านศึกษาภณัฑ์/
20,600.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/062 
ลว 17 ม.ค.60

27 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กต 5187 รบ จ านวน 4 รายการ

3,210.00             3,210.00             ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุมอเตอร์ จ ากดั/
3,210.00 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุมอเตอร์ 
จ ากดั/ 3,210.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/063 
ลว 17 ม.ค.60

28 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 890.00                890.00               ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
890.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
890.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/064 
ลว 17 ม.ค.60

29 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ และวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ

3,090.00             3,090.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,090.00

ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,090.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/065 
ลว 18 ม.ค.60

30 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างจ านวน 2 รายการและวัสดุ
การเกษตร จ านวน 1 รายการ

5,712.00             5,712.00             ตกลงราคา ร้านไพศาลอาร์ดแวร์/
5,712.00

ร้านไพศาลอาร์ดแวร์/
5,712.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/066 
ลว 18 ม.ค.60

31 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน นข 1638 รบ 
จ านวน 10 รายการ

35,335.00            35,335.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ 
35,335.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/ 
35,335.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/067 
ลว 18 ม.ค.60

32 จา้งซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน กฉ 9380 รบ จ านวน 6 รายการ

25,705.00            25,705.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ 
25,705.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/ 
25,705.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/068 
ลว 18 ม.ค.60

33 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 9832 รบ จ านวน 1 รายการ

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

อู่ราชบรีุ ออยล์/ 
3,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/069 
ลว 18 ม.ค.60

34 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-5272  รบ จ านวน 9 รายการ

20,385.00            20,385.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ 
20,385.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/ 
20,385.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/070 
ลว 18 ม.ค.61

35 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 5 รายการ 2,510.00             2,510.00             ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
2,510.00 บาท

ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
2,510.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/071 
ลว 18 ม.ค.62



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

36 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 3 รายการ 5,080.00             5,080.00             ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
5,080.00 บาท

ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
5,080.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/072 
ลว 20 ม.ค.63

37 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ 4,084.00             4,084.00             ตกลงราคา ร้านไพศาลอาร์ดแวร์/
4,084.00

ร้านไพศาลอาร์ดแวร์/
4,084.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/073 
ลว 20 ม.ค.64

38 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
ขย 9817 รบ. จ านวน 4 รายการ

2,650.00             2,650.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/ 
2,650.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/ 
2,650.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/074 
ลว 24 ม.ค.60

39 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 60,187.50            60,187.50           ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/
60,187.50 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/
60,187.50 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/075 
ลว 24 ม.ค.60

40 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 1,480.00             1,480.00             ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
1,480.00 บาท

ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
1,480.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/076 
ลว 24 ม.ค.60

41 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 445.00                445.00               ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
445.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
445.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/077 
ลว 24 ม.ค.60

42 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ วัสดุงาน
บา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ วัสดุส านกังาน
 จ านวน 2 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
เผยแพร่ จ านวน 1 รายการ และวัสดุโษณาและ
เผยแพร่ จ านวน 2 รายการ

8,436.00             8,436.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
8,436.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
8,436.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/078 
ลว 24 ม.ค.60

43 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั สทภ.7(ตก) 
7430-001-0003-30 จ านวน 3 รายการ

2,400.00             2,400.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,400.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/079 
ลว 24 ม.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

44 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 7440-001-0001-85 
จ านวน 2 รายการ

1,900.00             1,900.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
1,900.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
1,900.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/080 
ลว 24 ม.ค.60

45 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า บา้นสามยอด หมู่ที่ 5 
ต าบลชอ่งด่าน  อ าเภอบอ่พลอย จงัหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-4-509

3,566,700.00        7,161,600.00       e-bidding 1.บริษทั ธนวัฒนสุ์วรรณ จ ากดั/
3,566,700.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.โชคสองพนั/
3,700,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จติติชยัการโยธา/
3,783,000.00 บาท
4.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ ากดั/
4,296,000.00 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น/
4,362,315.38 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กจิสมชยั/
4,440,000.00 บาท
7.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
4,697,878.50 บาท
8.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สินพฒันกาญจน์/
5,019,000.00 บาท
9.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
5,451,144.15 บาท

บริษทั ธนวัฒนสุ์วรรณ จ ากดั/
3,566,700.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

63/2560
ลว 22 ธ.ค. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

46 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบา้นหบุกระทอ้น 
บา้นหบุกระทอ้น หมู่ที่ 18 ต าบลด่านทบัตะโก
 อ าเภอจอมบงึ จงัหวัดราชบรีุ 
รหสัโครงการ รบ.14-4-343

1,094,600.00        1,096,600.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
1,094,600.00  บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
1,096,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไพศาลการค้า/
1,096,000.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะฉนัท์/
1,096,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
1,094,600.00  บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

64/2560
ลว 26 ธ.ค. 59

47 อนรัุกษฟ์ื้นฟสูระน้ าภายในชมุชนศูนย์
การทหารราบและโรงเรียนทหารราบ 
ค่ายธนะรัชต์ ชว่ง 2 หมู่ที่ 3 ต าบลเขานอ้ย 
อ าเภอปราณบรีุ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์     
รหสัโครงการ  ปข. 20-4-414

9,380,900.00        9,440,900.00       e-bidding บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน 
จ ากดั / 9,380,900.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน 
จ ากดั / 9,380,900.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

65/2560
ลว 25 พ.ย. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

48 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูมน่้ าภาช ีหมู่ที่ 1,4 ต าบลสวนผ้ึง
 อ าเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบรีุ 
รหสัโครงการ รบ. 14-4-346

4,797,900.00        9,597,300.00       e-bidding 1.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
4,797,900.00 บาท
2.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ ากดั/
4,880,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดรุณวิลาส การโยธา/
4,894,500.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
6,230,000.00 บาท
5.บริษทั ธนพนูทวี จ ากดั/
6,235,000.00 บาท
6.บริษทั จตุรมาศ จ ากดั/
9,223,000.00 บาท

บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
4,797,900.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

66/2560
ลว 26 ธ.ค. 59

49 อนรัุกษฟ์ื้นฟอูา่งเกบ็น้ าบา้นตะเคียนงาม 
หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นเกา่ อ าเภอเมอืง จงัหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ 
กจ.14-4-512

1,490,000.00        3,042,500.00       e-bidding 1.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
1,490,000.00 บาท
2.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
1,590,305.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จติติชยัการโยธา/
1,759,000.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
1,907,618.50 บาท
5.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
2,281,281.30 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กจิสมชยั/
2,490,000.00 บาท

บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
1,490,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

67/2560
ลว 26 ธ.ค. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

50 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าล าหว้ยเวียคะด้ี หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบรีุ จงัหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ. 14-4-505

11,669,502.10      15,831,500.00     e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
11,669,502.10 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
12,263,107.53 บาท
3.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ ากดั/
12,480,000.00 บาท
4.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั /
13,999,999.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภสัสร์
กอ่สร้าง/ 11,669,502.10 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

68/2560
ลว 26 ธ.ค. 59

51 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบา้นทุ่งนาคราช 
ชว่ง 2 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหญา้  
อ าเภอเมอืง  จงัหวัดกาญจนบรีุ 
รหสัโครงการ กจ.14-4-504

3,350,000.00        4,240,700.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
3,350,000.00 บาท
2.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
3,599,900.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กจิสมชยั/
3,800,000.00 บาท
4.บริษทั จตุรมาศ จ ากดั/
4,011,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
3,350,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

69/2560
ลว 27 ธ.ค. 59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

52 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูมน่้ าภาชบีา้นกล้วย หมู่ที่ 8 
ต าบลปา่หวาย อ าเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบรีุ 
รหสัโครงการ รบ.14-4-347

6,349,775.98        11,727,400.00     e-bidding 1.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
6,349,775.98 บาท
2.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
7,379,900.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
7,595,518.06 บาท
4.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ ากดั/
8,700,000.00 บาท
5.บริษทั โตวันทรานสปอร์ต จ ากดั/
9,186,000.00 บาท
6.บริษทั ถาวรสุพรรณบรีุ จ ากดั/
11,641,820.46 บาท

บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
6,349,775.98 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

70/2560
ลว 27 ธ.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

53 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบา้นเขาสน 
บา้นเขาสน หมู่ที่ 15 ต าบลหนองปรือ อ าเภอ
หนองปรือ จงัหวัดกาญจนบรีุ 
รหสัโครงการ กจ. 14-4-511

4,150,000.00        7,648,600.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.โชคสองพนั/
4,150,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภสัสร์กอ่สร้าง/
4,386,839.54 บาท
3.บริษทั สหสมชยัธนาพร จ ากดั/
4,700,000.00 บาท
4.บริษทั ธนวัฒนสุ์วรรณ จ ากดั/
4,742,100.00 บาท
5.บริษทั หนว่ยงานต๋ึง (2000) จ ากดั/
4,832,846.25 บาท
6.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กจิสมชยั/
6,040,000.00 บาท
7.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
6,269,967.11 บาท
8.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สินพฒันกาญจน์/
6,554,700.00 บาท
9.บริษทั จตุรมาศ จ ากดั/
7,403,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.โชคสองพนั/
4,150,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

71/2560
ลว 27 ธ.ค. 59

54 อนรัุกษฟ์ื้นฟหูว้ยเวียคะด้ี หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบรีุ 
จงัหวัดกาญจนบรีุ รหสัโครงการ 
กจ.14-4-507

9,110,000.00        11,252,200.00     e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
9,110,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
9,552,220.06 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
9,110,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

72/2560
ลว 27 ธ.ค.59



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

55 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า
สนบัสนนุโครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ย
เขยง่ หมู่ที่ 6 ต าบลหว้ยเขยง่ อ าเภอทองผาภมูิ
 จงัหวัดกาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ. 14-4-513

6,690,000.00        7,808,800.00       e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
6,690,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จริกาญจนโ์ยธา/
6,708,886.59 บาท
3.บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
6,789,900.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โรงปนูเขตรุ่งเรือง/
6,690,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

73/2560
ลว 27 ธ.ค.59


