
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จา้งท้าวัสดุส้าหรับเคร่ืองสูบน้้า  จ้านวน 7
รายการ

52,000.00            52,000.00           ตกลงราคา นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
52,000.00 บาท

นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
52,000.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/081 
ลว 30 ม.ค.60

2 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 รายการ และ
วัสดุไฟฟา้และวิทย ุจ้านวน 1 รายการ

5,660.00             5,660.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
5,660.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
5,660.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/082 
ลว 30 ม.ค.60

3 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั  สทภ.7 7440-001-0001-84 
จ้านวน 2 รายการ

1,840.00             1,840.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
1,840.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
1,840.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/083 
ลว 30 ม.ค.60

4 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั  สทภ.7 7430-001-0003-63 
จ้านวน 3 รายการ

2,500.00             2,500.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,500.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,500.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/084 
ลว 30 ม.ค.60

5 ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 7 รายการ และวัสดุ
คอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ

62,680.00            62,680.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
62,680.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
62,680.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/085 
ลว 30 ม.ค.60

6 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ้านวน 2 รายการ

2,160.00             2,160.00             ตกลงราคา ร้าน เจ แอนด์ เจท็ กอ๊ปปี๊/
2,160.00 บาท

ร้าน เจ แอนด์ เจท็ กอ๊ปปี๊/
2,160.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/086 
ลว 1 ก.พ.60

7 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ้านวน 3 รายการ

59,100.00            59,100.00           ตกลงราคา บริษทั สิทธิยนต์กรุ๊ป จ้ากดั/
59,100.00 บาท

บริษทั สิทธิยนต์กรุ๊ป จ้ากดั/
59,100.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/087 
ลว 1 ก.พ.60

8 จา้งท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1 รายการ 500.00                500.00               ตกลงราคา ร้าน ทดีีไซน์/
500.00 บาท

ร้าน ทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/088 
ลว 1 ก.พ.60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์ 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 กุมภาพันธ ์ 2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

9 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน
บล 4983 รบ  จ้านวน 4 รายการ

1,930.00             1,930.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,930.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/1,930.00 บาท ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/089 
ลว 2 ก.พ.60

10 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน
82-8605 รบ  จ้านวน 4 รายการ

12,000.00            12,000.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
12,000.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
12,000.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/090 
ลว 2 ก.พ.60

11 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 กค 6217 รบ  
จ้านวน 3 รายการ

1,275.00             1,275.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,275.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,275.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/091 
ลว 2 ก.พ.60

12 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน
กค 6216 รบ จ้านวน 1 รายการ

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

อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,200.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/092 
ลว 2 ก.พ.60

13 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-5273 รบ

13,935.00            13,935.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
13,935.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
13,935.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/093 
ลว 2 ก.พ.60

14 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
50-5422 กทม. จ้านวน 9 รายการ

18,690.00            18,690.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
18,690 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
18,690 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/094 
ลว 2 ก.พ.60

15 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ้านวน 2 รายการ

3,040.00             3,040.00             ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
3,040.00 บาท

ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
3,040.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/095 
ลว 2 ก.พ.60

16 จา้งท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1 รายการ 1,584.00             1,584.00             ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,584.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,584.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/096 
ลว 2 ก.พ.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์ 2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

17 จา้งท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 2 รายการ 1,000.00             1,000.00             ตกลงราคา หจก.สุพรณบรีุ เดคอร์/
1,000.00 บาท

หจก.สุพรณบรีุ เดคอร์/
1,000.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/097 
ลว 3 ก.พ.60

18 ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 6 รายการ 1,260.00             1,260.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
1,260.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
1,260.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/098 
ลว 6 ก.พ.60

19 จา้งท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1 รายการ 500.00                500.00               ตกลงราคา หจก.สุพรณบรีุ เดคอร์/
500.00 บาท

หจก.สุพรณบรีุ เดคอร์/
500.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/099 
ลว 6 ก.พ.60

20 ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 8 รายการ 2,000.00             2,000.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,000.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,000.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/100 
ลว 6 ก.พ.60

21 จา้งท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1 รายการ 500.00                500.00               ตกลงราคา ร้าน ทดีีไซน์/
500.00 บาท

ร้าน ทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/101 
ลว 6 ก.พ.60

22 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
พ 3257 รบ จ้านวน 5 รายการ

9,210.00             9,210.00             ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
9,210.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
9,210.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/102 
ลว 6 ก.พ.60

23 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสัสภท.7 7440-001-0001-
563  จ้านวน 1 รายการ

850.00                850.00               ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
850.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
850.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/103 
ลว 6 ก.พ.60

24 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กฉ 4663 รบ จ้านวน 6 รายการ

8,436.95             8,436.95             ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ้ากดั/
8,436.95 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ้ากดั/ 8,436.95 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/104 
ลว 8 ก.พ.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์ 2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

25 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-2120 รบ  จ้านวน 6 รายการ

15,145.00            15,145.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
15,145.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
15,145.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/105 
ลว 8 ก.พ.60

26 จา้งท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1 รายการ 1,335.00             1,335.00             ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,335.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,335.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/106 
ลว 9 ก.พ.60

27 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ้านวน 3 รายการ

10,390.00            10,390.00           ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
10,390.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
10,390.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/107 
ลว 9 ก.พ.60

28 จา้งท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1 รายการ 520.00                520.00               ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
520.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
520.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/108 
ลว 9 ก.พ.60

29 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ้านวน 1 รายการ

1,500.00             1,500.00             ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,500.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,500.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/109 
ลว 9 ก.พ.60

30 ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 7 รายการ วัสดุ
โฆษณาเผยแพร่ จ้านวน 1 รายการ  และวัสดุ
งานบา้นงานครัว จ้านวน 1 รายการ

2,860.00             2,860.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
2,860.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
2,860.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/110 
ลว 9 ก.พ.60

31 จา้งท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1 รายการ 500.00                500.00               ตกลงราคา ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/111 
ลว 9 ก.พ.60

32 ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 8 รายการ 2,160.00             2,160.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
2,160.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
2,160.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/112 
ลว 9 ก.พ.60

33 จา้งท้าปา้ยไวนลิ จ้านวน 1 รายการ 500.00                500.00               ตกลงราคา ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/113 
ลว 9 ก.พ.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์ 2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

34 จา้งถา่ยเอกสาร จ้านวน 1 รายการ 1,800.00             1,800.00             ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,800.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,800.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/114 
ลว 9 ก.พ.60

35 จา้งท้ากระเปา๋เอกสาร จ้านวน 1 รายการ 9,000.00             9,000.00             ตกลงราคา ร้าน พ.ี เค./9,000 บาท ร้าน พ.ี เค./9,000 บาท ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/115 
ลว 9 ก.พ.60

36 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ้านวน 21 รายการ 45,240.00            45,240.00           ตกลงราคา บริษทั เค้ียง เส็ง ซัพพลาย ์จ้ากดั/
45,240.00 บาท

บริษทั เค้ียง เส็ง ซัพพลาย ์จ้ากดั/
45,240.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/116 
ลว 9 ก.พ.60

37 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กน 5980 รบ  จ้านวน 10 รายการ

5,226.95             5,226.95             ตกลงราคา บจก.โตโยต้าธีรชยั  ราชบรีุ 
จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากดั/5,226.95 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชยั  ราชบรีุ 
จ้าหนา่ยโตโยต้า จ้ากดั/5,226.95 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/117 
ลว 9 ก.พ.60

38 ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 15 รายการ
วัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 3 รายการ และ
วัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 1 รายการ

54,162.00            54,162.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
54,162.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/ 
54,162.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/118 
ลว 14 ก.พ.60

39 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-8606 รบ  จ้านวน 4 รายการ

10,000.00            10,000.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
10,000.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
10,000.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/119 
ลว 15 ก.พ.60

40 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กค 7645 รบ  จ้านวน 11 รายการ

12,050.00            12,050.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
12,050.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
12,050.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/120 
ลว 15 ก.พ.60

41 จา้งถา่ยเอกสาร จ้านวน 3 รายการ 5,000.00             5,000.00             ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
5,000.00 บาท

ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
5,000.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/121 
ลว 15 ก.พ.60

42 จา้งถา่ยเอกสาร จ้านวน 3 รายการ 1,720.00             1,720.00             ตกลงราคา ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
1,720.00 บาท

ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
1,720.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/122 
ลว 15 ก.พ.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์ 2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

43 จา้งถา่ยเอกสาร จ้านวน 4 รายการ 1,200.00             1,200.00             ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,200.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,200.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/123 
ลว 16 ก.พ.60

44 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
บง 3568 รบ จ้านวน 22  รายการ

9,350.73             9,350.73             ตกลงราคา บจก. สยามนสิสัน ราชบรีุ มอเตอร์/
9,350.73 บาท

บจก. สยามนสิสัน ราชบรีุ มอเตอร์/
9,350.73  บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/124 
ลว 16 ก.พ.60

45 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 3563 รบ จ้านวน 2 รายการ

895.00                895.00               ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/895.00 บาท อู่ราชบรีุ ออยล์/895.00 บาท ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/125 
ลว 17 ก.พ.60

46 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 นข 3670 รบ จ้านวน 11 รายการ

25,200.00            25,200.00           ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/25,200.00 บาท อู่ราชบรีุ ออยล์/25,200.00 บาท ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/126 
ลว 17 ก.พ.60

47 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ้านวน 3 รายการ วัสดุส้ารวจ
 จ้านวน 9 รายการ วัสดุส้านกังาน จ้านวน 2 
รายการ และวัสดโฆษณาและเผยแพร่ จ้านวน 
1 รายการ

92,370.00            92,370.00           ตกลงราคา บริษทัเค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ้ากดั/
92,370.00 บาท

บริษทัเค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ้ากดั/
92,370.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/127 
ลว 21 ก.พ.60

48 จา้งซ่อมบ้ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั 
สทภ.7 7440-001-0001-71

2,430.00             2,430.00             ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,430.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,430.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/128 
ลว 21 ก.พ.60

49 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
จ้านวน 1 รายการ

44,700.00            44,700.00           ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
44,700.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
44,700.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/129 
ลว 21 ก.พ.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์ 2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

50 ซ้ือวัสดุการเกษตร 
จ้านวน 4 รายการ

18,000.00            18,000.00           ตกลงราคา นายบญุเกดิ  เปนคล้าย/
18,000.00 บาท

นายบญุเกดิ  เปนคล้าย/
18,000.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/130 
ลว 21 ก.พ.60

51 ซ้ือวัสดุส้านกังาน  จ้านวน 1 รายการ 3700 3,700.00             ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,700.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,700.00 บาท

ราคาต้่าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/131 
ลว 21 ก.พ.60


