
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองถา่ยเอกสาร หมายเลข
รหสั สทภ.7 7430-003-0001-10

17,592.94          17,592.94          ตกลงราคา บริษทั ริโก(้ประเทศไทย)จ ากดั/
17,592.94 บาท

บริษทั ริโก(้ประเทศไทย)จ ากดั/
17,592.94 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/224 
ลว.30 พ.ค.60

2 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กน 5980 รบ. จ านวน 9 รายการ

4,028.55            4,028.55            ตกลงราคา บริษทั โตยาต้าธีรชยัราชบรีุ 
ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั/
4,028.55 บาท

บริษทั โตยาต้าธีรชยัราชบรีุ 
ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั/
4,028.55 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/225 
ลว.31 พ.ค.60

3 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 13 รายการ 
และวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 รายการ

17,180.00          17,180.00          ตกลงราคา บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากดั/
17,180.00 บาท

บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากดั/
17,180.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/226 
ลว.1 ม.ิย.60

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ  
วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ และวัสดุไฟฟา้ 
จ านวน 2 รายการ

6,400.00            6,400.00            ตกลงราคา บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากดั/
6,400.00 บาท

บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากดั/
6,400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/227 
ลว.1 ม.ิย.60

5 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กน 3202 รบ จ านวน 19 รายการ

39,065.00          39,065.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
39,065.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
39,065.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/228 
ลว.2 ม.ิย.60

6 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 6 รายการ 1,900.00            1,900.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,900.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,900.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/229 
ลว.2 ม.ิย.60

7 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 500.00              500.00              ตกลงราคา หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์แอนด์ ซัพพลาย/
500.00 บาท

หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์แอนด์ 
ซัพพลาย/ 500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/230 
ลว.2 ม.ิย.60

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 6 รายการ 8,415.00            8,415.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
8,415.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
8,415.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/231 
ลว.5 ม.ิย.60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน  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 มถุินายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 9,250.00            9,250.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
9,250.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
9,250.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/232 
ลว.7 ม.ิย.60

10 ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) 
จ านวน 3,000 ลิตร

74,310.00          74,310.00          ตกลงราคา หจก.สิริวัฒนา สุพรรณ /
74,310.00 บาท

หจก.สิริวัฒนา สุพรรณ /
74,310.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/233 
ลว.7 ม.ิย.60

11 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 3 รายการ 7,500.00            7,500.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,500.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/234 
ลว.8 ม.ิย.60

12 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 6 รายการ 2,150.00            2,150.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อก/
2,150.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อก/
2,150.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/235 
ลว.8 ม.ิย.60

13 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 2 รายการ 6,100.00            6,100.00            ตกลงราคา เมอืงราชการพมิพ์/
6,100.00 บาท

เมอืงราชการพมิพ์/
6,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/236 
ลว.13 ม.ิย.60

14 จา้งท ากระเปา๋ผ้า จ านวน 1 รายการ 45,000.00          45,000.00          ตกลงราคา หจก.มาลาทอง/
45,000.00 บาท

หจก.มาลาทอง/
45,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/237 
ลว.13 ม.ิย.60

15 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 8 รายการ 2,765.00            2,765.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
2,765.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
2,765.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/238 
ลว.13 ม.ิย.60

16 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,150.00            3,150.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
3,150.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
3,150.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/239 
ลว.13 ม.ิย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

17 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 7 รายการ 1,925.00            1,925.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,925.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,925.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/240 
ลว.13 ม.ิย.60

18 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 6 รายการ และวัสดุ
คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ

1,200.00            1,200.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
1,200.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
1,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/241 
ลว.13 ม.ิย.60

19 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-1454 รบ จ านวน 3 รายการ

7,200.00            7,200.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
7,200.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
7,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/242 
ลว.14 ม.ิย.60

20 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 7 รายการ 
และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน 1 รายการ

3,080.00            3,080.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,080.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,080.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/243 
ลว.14 ม.ิย.60

21 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 4,020.00            4,020.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
4,020.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
4,020.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/244 
ลว.15 ม.ิย.60

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

73,410.00          73,410.00          ตกลงราคา หจก.สิริวัฒนา สุพรรณ /
73,410.00 บาท

หจก.สิริวัฒนา สุพรรณ /
73,410.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/245 
ลว.15 ม.ิย.60

23 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กค 6217 รบ  จ านวน 7 รายการ

21,880.00          21,880.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
21,880.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
21,880.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/246 
ลว.16 ม.ิย.60

24 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 7 รายการ 2,500.00            2,500.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
2,500.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
2,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/247 
ลว.19 ม.ิย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

25 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ 2,800.00            2,800.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,800.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/248 
ลว.19 ม.ิย.60

26 จา้งท ากระเปา๋ผ้าประชาสัมพนัธุ์ จ านวน 93 ใบ 5,580.00            5,580.00            ตกลงราคา หจก.มาลาทอง/
5,580.00 บาท

หจก.มาลาทอง/
5,580.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/249 
ลว.19 ม.ิย.60

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

ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/250 
ลว.19 ม.ิย.60

28 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 1,860.00            1,860.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,860.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,860.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/251 
ลว.19 ม.ิย.60

29 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 8 รายการ 46,820.00          46,820.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
46,820.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
46,820.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/252 
ลว.21 ม.ิย.60

30 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 4950 รบ จ านวน 13 รายการ

24,045.00          24,045.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
24,045.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
24,045.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/253 
ลว.22 ม.ิย.60

31 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กฉ 9371 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 0617/254 
ลว.22 ม.ิย.60

32 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กฉ 9381 รบ จ านวน 4 รายการ

21,075.00          21,075.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
21,075.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
21,075.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/255 
ลว.22 ม.ิย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

33 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 1 รายการ

2,035.00            2,035.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,035.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,035.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/256 
ลว.23 ม.ิย.60

34 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 2 รายการ

3,080.00            3,080.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,080.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,080.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/257 
ลว.23 ม.ิย.60

35 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 5 รายการ

3,360.00            3,360.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,360.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,360.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/258 
ลว.23 ม.ิย.60

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

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
 800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/259 
ลว.23 ม.ิย.60

37 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 17,000.00          17,000.00          ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
17,000.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย/ุ
17,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/260 
ลว.26 ม.ิย.60

38 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองเจาะชั้นดิน 
หมายเลขรหสั.สทภ.7  6630-010-0001-10  
จ านวน 5 รายการ

9,500.00            9,500.00            ตกลงราคา นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
9,500.00 บาท

นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
9,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/261 
ลว.28 ม.ิย.60

39 จา้งยา้ยติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 2 เคร่ือง

6,000.00            6,000.00            ตกลงราคา ร้านอิ่มเอมแอร์ /
6,000.00 บาท

ร้านอิ่มเอมแอร์ /
6,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/262 
ลว.28 ม.ิย.60


