
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จา้งท ากระเปา๋พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์
กรมทรัพยากรน้ า จ านวน 1 รายการ

9,000.00            9,000.00            ตกลงราคา นางขนษิฐา  สองสี/
9,000.00 บาท

นางขนษิฐา  สองสี/
9,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/373 
ลว.30 ส.ค. 60

2 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 1 รายการ

3,000.00            3,000.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/374 
ลว.30 ส.ค. 60

3 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 1,200.00            1,200.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,200.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/375 
ลว.30 ส.ค. 60

4 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 2 รายการ 750.00              750.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/
750.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
750.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/376 
ลว.30 ส.ค. 60

5 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 4 รายการ 7,630.00            7,630.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,630.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,630.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/377 
ลว.31 ส.ค. 60

6 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 6 รายการ 3,200.00            3,200.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,200 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,200 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/378 
ลว.4 ก.ย.60

7 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 4 รายการ 5,275.00            5,275.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
5,275.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
5,275.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/379 
ลว.4 ก.ย.60

8 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 7,560.00            7,560.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,560.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,560.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/380 
ลว.4 ก.ย.60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  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 กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

9 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 5 รายการ 3,250.00            3,250.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,250 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,250 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/381 
ลว.5 ก.ย.60

10 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 3 รายการ 2,000.00            2,000.00            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดี อเดีย ไซน์/
2,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดี อเดีย ไซน์/
2,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/382 
ลว.5 ก.ย.60

11 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (โนต๊บุ๊ค) 
หมายเลขรหสั สทภ. 7440-001-0001-70 จ านวน
 3 รายการ

3,530.00            3,530.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
3,530.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
3,530.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/383 
ลว.8 ก.ย.60

12 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 
หมายเลขทะเบยีน 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 0617/384 
ลว.8 ก.ย.60

13 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 (ตก.) 7430-001-0003-32 
และหมายเลขรหสั สทภ.7 7440-001-0001-62 
จ านวน 5 รายการ

4,330.00            4,330.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,330.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,330.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/385 
ลว.8 ก.ย.60

14 จา้งซ่อมแซมทอ่น้ าประปา อาคารชดุ 4 ชั้น 
จ านวน 1 รายการ

5,000.00            5,000.00            ตกลงราคา นางทอง  ขนุสาคร/
5,000.00 บาท

นางทอง  ขนุสาคร/
5,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/386 
ลว.8 ก.ย.60

15 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กค 6217 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 0617/387 
ลว.11 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

16 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 4,200.00            4,200.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
4,200.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
4,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/388 
ลว.11 ก.ย.60

17 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 2 รายการ 4,200.00            4,200.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
4,200.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
4,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/389 
ลว.11 ก.ย.60

18 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 11 รายการ 
และวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ

20,527.00          20,527.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
20,527.00

ร้านศึกษาภณัฑ์/
20,527.00

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/390 
ลว.12 ก.ย.60

19 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 18,020.00          18,020.00          ตกลงราคา ร้านจเร คอมพวิเตอร์/
18,020.00 บาท

ร้านจเร คอมพวิเตอร์/
18,020.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/392 
ลว.12 ก.ย.60

20 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 5 รายการ 6,030.00            6,030.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
6,030.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
6,030.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/393 
ลว.12 ก.ย.60

21 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 4 รายการ 9,020.00            9,020.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,020.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,020.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/394 
ลว.12 ก.ย.60

22 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 2,600.00            2,600.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
2,600.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
2,600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/395 
ลว.12 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

23 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 2 รายการ

2,600.00            2,600.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,600.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/396 
ลว.12 ก.ย.60

24 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,700.00          13,700.00          ตกลงราคา นายเสริมทรัพย ์ ออ่นจติต์/
13,700.00 บาท

นายเสริมทรัพย ์ ออ่นจติต์/
13,700.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/397 
ลว.12 ก.ย.60

25 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ 15,000.00          15,000.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
15,000.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
15,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/398 
ลว.13 ก.ย.60

26 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 9832 รบ. (เปล่ียนยาง) จ านวน 1 รายการ

23,400.00          23,400.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
23,400.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
23,400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/399 
ลว.13 ก.ย.60

27 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
50-5422 กทม. จ านวน 1 รายการ

10,400.00          10,400.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
10,400.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
10,400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/400 
ลว.13 ก.ย.60

28 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กฉ 445 รบ. จ านวน 6 รายการ

9,580.00            9,580.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
9,580.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
9,580.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/401 
ลว.13 ก.ย.60

29 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ 
และวัสดุส านกังาน จ านวน 13 รายการ

52,850.00          52,850.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
52,850.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
52,850.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/402 
ลว.13 ก.ย.60

30 จา้งซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 6 รายการ 34,620.00          34,620.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
34,620.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
34,620.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/403 
ลว.13 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

31 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ 1,870.00            1,870.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,870.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,870.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/404 
ลว.13 ก.ย.60

32 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 4 รายการ 4,050.00            4,050.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/
4,050.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
4,050.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/405 
ลว.14 ก.ย.60

33 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 2 รายการ 2,100.00            2,100.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,100.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/406 
ลว.14 ก.ย.60

34 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 1,050.00            1,050.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/
1,050.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,050.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/407 
ลว.14 ก.ย.60

35 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 2 รายการ 1,100.00            1,100.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,100.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/408 
ลว.14 ก.ย.60

36 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 1,250.00            1,250.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/
1,250.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,250.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/409 
ลว.14 ก.ย.60

37 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 14 รายการ
วัสดุส านกังาน จ านวน 10 รายการ

22,825.00          22,825.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
22,825.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
22,825.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/410 
ลว.15 ก.ย.60

38 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 2,340.00            2,340.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,340.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,340.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/411 
ลว.15 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

39 จา้งท ากระเปา๋เอกสาร พร้อมสกรีน ประชาสัมพนัธ์
 จ านวน 400 ใบ

34,000.00          34,000.00          ตกลงราคา นางขนษิฐา  สองสี/
34,000.00 บาท

นางขนษิฐา  สองสี/
34,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/412 
ลว.15 ก.ย.60

40 จา้งท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 
จ านวน 5 รายการ

14,200.00          14,200.00          ตกลงราคา ร้าน ท ีดี ไซด์/
14,200.00 บาท

ร้าน ท ีดี ไซด์/
14,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/413 
ลว.15 ก.ย.60

41 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 1 รายการ

6,030.00            6,030.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
6,030.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
6,030.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/414 
ลว.18 ก.ย.60

42 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 3,200.00            3,200.00            ตกลงราคา น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,200.00 บาท

น.ส.สิริกร  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/415 
ลว.18 ก.ย.60

43 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 580.00              580.00              ตกลงราคา ร้านกติติศักด์ิ สกรีน/
580.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิ สกรีน/
580.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/416 
ลว.18 ก.ย.60

44 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ
และวัสดุส านกังาน จ านวรน 6 รายการ

7,760.00            7,760.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/
7,760.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
7,760.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/417 
ลว.18 ก.ย.60

45 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 2 รายการ 5,010.00            5,010.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/
5,010.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
5,010.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/417.1 
ลว.18 ก.ย.60

46 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 2 รายการ 2,400.00            2,400.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/
2,400.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
2,400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/417.2 
ลว.18 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

47 ซ้ือวัสดุการเกษตร  จ านวน 1 รายการ 28,500.00          28,500.00          ตกลงราคา นางขนษิฐา  สองสี/
28,500.00 บาท

นางขนษิฐา  สองสี/
28,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/417.3 
ลว.18 ก.ย.60

48 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน กฉ 
9380 รบ. จ านวน 3 รายการ

6,085.00            6,085.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,085.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,085.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/418 
ลว.19 ก.ย.60

49 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบยีน 6 กญ 5584 กทม. 
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 0617/419 
ลว.19 ก.ย.60

50 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน 6กญ 5600 กทม. 
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 0617/420 
ลว.19 ก.ย.60

51 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กบ 1096. 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 0617/421 
ลว.19 ก.ย.60

52 จา้งซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ดีเซล) 
จ านวน 3,000 ลิตร

77,010.00          77,010.00          ตกลงราคา หจก.สิริวัฒนาสุพรรณ/
77,010.00 บาท

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณ/
77,010.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/422 
ลว.19 ก.ย.60

53 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ
วัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 
และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ

35,230.00          35,230.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
35,230.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
35,230.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/423 
ลว.20 ก.ย.60

54 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 1,500.00            1,500.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ์/
1,500.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/424 
ลว.21 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

55 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,360.00            5,360.00            ตกลงราคา เกษตรหว้ยไผ่โดยนางสาวกชกร ปรีชา/
5,360.00 บาท

เกษตรหว้ยไผ่
โดยนางสาวกชกร ปรีชา/
5,360.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/425 
ลว.21 ก.ย.60

56  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว  จ านวน 1 รายการ 4,500.00            4,500.00            ตกลงราคา ณรงค์  ค้าถงั โดยนางไฉน ผลมลู/
4,500.00 บาท

ณรงค์  ค้าถงั โดยนางไฉน ผลมลู/
4,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/426 
ลว.21 ก.ย.60

57 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ส ารวจ หมายเลขรหสั 
สบจ. 6675-014-0001-59 จ านวน 1 เคร่ือง

5,885.00            5,885.00            ตกลงราคา บริษทั สายทพิยเ์อน็จเินยีร่ิง จ ากดั/
5,885.00 บาท

บริษทั สายทพิยเ์อน็จเินยีร่ิง จ ากดั/
5,885.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/427 
ลว.21 ก.ย.60

58 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ หมายเลข
 สทภ.7 7440-001-0001-63 จ านวน 2 รายการ

2,210.00            2,210.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,210.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
2,210.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/428 
ลว.22 ก.ย.60

59 จา้งกอ่สร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทติยล์ าหว้ยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2,7 
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จงัหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-3-007

1,555,009.00      1,960,000.00      สอบราคา 1.บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั/1,555,009.00 บาท
2.บริษทั สยามบางกอกเอน็จเินยีร่ิง 
จ ากดั/
1,775,000.00 บาท

บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั/1,555,009.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

115/2560
ลว 21 ก.ย.60

60 กอ่สร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทติย์
สระน้ าคลองบงึ บา้นวังไทรต่ิง หมู่ที่ 8 
ต าบลอา่วนอ้ย อ าเภอเมอืง จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์รหสัโครงการ ปข.20-3-004

1,771,500.00      1,874,700.00      สอบราคา 1.บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั/
1,771,500.00 บาท
2.บริษทั สยามบางกอกเอน็จเินยีร่ิง 
จ ากดั/

บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั/ 1,771,500.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

116/2560
ลว 21 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

61 กอ่สร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทติย์
สระน้ าหลังมสัยสิ หมู่ที่ 10 ต าบลอา่วนอ้ย อ าเภอ
เมอืง จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.
20-3-001

1,744,300.00      1,845,900.00      สอบราคา 1.บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั1,744,300.00 บาท
2.บริษทั สยามบางกอกเอน็จเินยีร่ิง 
จ ากดั/1,843,000.00 บาท

บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั1,744,300.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

117/2560
ลว 21 ก.ย.60

62 จา้งกอ่สร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทติยบ์า้นพไุทร หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยแมเ่พรียง
 อ าเภอแกง่กระจาน จงัหวัดเพชรบรีุ รหสัโครงการ
 พบ.19-3-002

1,580,309.00      1,806,100.00      สอบราคา 1.บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั/1,580,309.00 บาท
2.บริษทั สยามบางกอกเอน็จเินยีร่ิง 
จ ากดั/1,804,000.00 บาท

บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั/1,580,309.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

118/2560
ลว 21 ก.ย.60

63 กอ่สร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทติย์
 หมู่ที่ 3 ต าบลกลัดหลวง อ าเภอทา่ยาง จงัหวัด
เพชรบรีุ รหสัโครงการ พบ.19-3-001

1,563,309.00      1,786,700.00      สอบราคา 1.บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั/1,563,309.00 บาท
2.บริษทั สยามบางกอกเอน็จเินยีร่ิง 
จ ากดั/1,784,000.00 บาท

บริษทั รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 
จ ากดั/1,563,309.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

119/2560
ลว 21 ก.ย.60

64 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าบา้นไร่บน หมู่ที่ 2 
ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบรีุ จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-107/1

9,940,000.00      9,972,200.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
9,940,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
9,940,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

120/2560
ลว 26 ก.ย.60

65 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าล าหว้ยกระแทกตอนบน
 หมู่ที่ 5 ต าบลทบัสะแก อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-188/1

1,985,000.00      1,997,500.00      สอบราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี/
1,985,000.00 บาท
2.บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
1,985,500.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะฉนัท์/
1,997,500.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
1,997,500.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี/
1,985,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

121/2560
ลว 26 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

66 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าหว้ยอา่งหนิ หมู่ที่ 7 
ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบรีุ จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-154/1

6,465,000.00      6,499,900.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี/
 6,465,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี/
 6,465,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

122/2560
ลว 26 ก.ย.60

67 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองกยุ ชว่ง 1 
ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบรีุ จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-254/1

1,443,000.00      1,450,100.00      สอบราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี/
1,443,000.00 บาท
2.บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
1,443,500.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะฉนัท์/
1,450,100.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
1,450,100.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี/
1,443,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

123/2560
ลว 26 ก.ย.60

68 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าล าหว้ยโปง่แดง หมู่ที่ 12
 ต าบลอา่วนอ้ย อ าเภอเมอืง จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-169/1

3,380,000.00      3,418,600.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
3,380,000.- บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
3,380,000.- บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

124/2560
ลว 26 ก.ย.60

69 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองกยุ หมู่ที่ 5,6 
ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบรีุ จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-090/1

2,610,000.00      2,642,800.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
2,610,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
2,610,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

125/2560
ลว 26 ก.ย.60

70 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ า บา้นยางชมุ ต าบลหาด
ขาม อ าเภอกยุบรีุ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสั
โครงการ ปข.20-4-108/1

5,067,000.00      5,099,900.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
5,067,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
5,067,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

126/2560
ลว 26 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

71 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองกยุบรีุ ชว่ง 2 
บา้นยา่นซ่ือ หมู่ที่ 9 ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบรีุ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.
20-4-236/1

7,030,000.00      7,063,600.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี  /
7,030,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี  /
7,030,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

127/2560
ลว 26 ก.ย.60

72 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าฝายพอ่ปู่ไมแ้ฝก หมู่ที่ 3
 ต าบลอา่งทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-368/1

3,444,900.00      3,499,900.00      e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน/3,444,900.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์(2540)/
3,496,436.59 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธา
และเพื่อน/3,444,900.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

128/2560
ลว 26 ก.ย.60

73 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองกระแทก 
ต าบลทบัสะแก อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-049/1

3,195,400.00      3,250,000.00      e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน/3,195,400.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์(2540)/
3,246,714.10 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธา
และเพื่อน/3,195,400.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

129/2560
ลว 26 ก.ย.60

74 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าหว้ยตาล้วน หมู่ที่ 7 
ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืง จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-318/1

3,249,000.00      3,299,900.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน /3,249,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธา
และเพื่อน /3,249,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

130/2560
ลว 26 ก.ย.60

75 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 9 
ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-138/1

6,416,990.00      6,476,900.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน /6,416,990.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธา
และเพื่อน /6,416,990.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

131/2560
ลว 26 ก.ย.60

76 ปรับปรุงซ่อมแซม ล าหว้ยสันตะกา บา้นหว้ยใหญ ่
หมู่ที่ 5 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมอืง จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-339/1

7,358,000.00      7,399,700.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน/7,358,000.00 บาท 

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธา
และเพื่อน/7,358,000.00 บาท 

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

132/2560
ลว 26 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

77 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 11 
ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-421

6,340,470.00      6,395,200.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน/6,340,470.00 บาท 

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธา
และเพื่อน/6,340,470.00 บาท 

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

133/2560
ลว 26 ก.ย.60

78 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองหว้ยยาง 
หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-422

5,975,000.00      6,014,900.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะฉนัท ์/
5,975,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะฉนัท ์/
5,975,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

134/2560
ลว 27 ก.ย.60

79 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าฝายหลังโรงเรียนวังยาง
 หมู่ที่ 4 ต าบลอา่งทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-424

7,466,752.37      7,500,000.00      e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์(2540)
7,466,752.37 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน/7,495,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์(2540)
7,466,752.37 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

135/2560
ลว 27 ก.ย.60

80 รับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าฝายทา่ขนุเพชร หมู่ที่ 4 
ต าบลอา่งทอง อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-425

7,815,740.65      7,849,900.00      e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์(2540)
7,815,740.65 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มานะการโยธาและ
เพื่อน/7,844,900.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรไพบลูย ์
(2540)/ 7,815,740.65 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

136/2560
ลว 27 ก.ย.60

81 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าหว้ยหนองกระโดน 
หมู่ที่ 5 ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-261/1

2,220,000.00      2,467,800.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สันติมติรกอ่สร้าง /
2,220,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สันติมติรกอ่สร้าง /
2,220,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

137/2560
ลว 27 ก.ย.60

82 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าหว้ยล าแพน หมู่ที่ 2 
ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์
 รหสัโครงการ ปข. 20-4-324/1

4,190,000.00      4,223,400.00      e-bidding บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน 
จ ากดั/ 4,190,000.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน
 จ ากดั/ 4,190,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

138/2560
ลว 27 ก.ย.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

83 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าธรรมชาติ หมู่ที่ 4 
ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข.20-4-423

5,950,000.00      5,988,100.00      e-bidding บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั /
5,950,000.00 บาท

บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั /
5,950,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

139/2560
ลว 27 ก.ย.60

84 ปรับปรุงซ่อมแซมหว้ยน้ าทรัพย ์หมู่ที่ 11 
ต าบลเขาล้าน อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข. 20-4-336/1

195,000.00         200,000.00        ตกลงราคา บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั /
195,000.00 บาท

บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั /
195,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

140/2560
ลว 27 ก.ย.60

85 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ า หมู่ที่ 8 ต าบลเขาล้าน 
อ าเภอทบัสะแก จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสั
โครงการ ปข. 20-4-348/1

168,418.77         173,400.00        ตกลงราคา บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั /
168,418.77 บาท

บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั /
168,418.77 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

141/2560
ลว 27 ก.ย.60

86 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองหนิจวง-คลองนาย
สมควร ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทบัสะแก จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ ปข. 20-4-297/1

489,874.00         500,000.00        ตกลงราคา 1.บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
489,874.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต่ี/
499,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วิริยะฉนัท์/
500,000.00 บาท

บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
489,874.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

142/2560
ลว 27 ก.ย.60


