
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ 3,000.00            3,000.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/195 
ลว.28 เม.ย.60

2 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองถา่ยเอกสาร 
หมายเลขรหสั สพน.6675-014-0001-150 
จ านวน 1 รายการ

16,157.00          16,157.00          ตกลงราคา บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)/
16,157.00 บาท

บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)/16,157.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/196 
ลว.4 พ.ค.60

3 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองถา่ยแบบแปลน หมายเลข
รหสั สพน.6675-014-001-146 
จ านวน 3 รายการ

264,730.84         264,730.84        ตกลงราคา บริษทั แคนนอนมาร์เกต็ต้ิง 
ไทยแลนด์จ ากดั/264,730.84 บาท

บริษทั แคนนอนมาร์เกต็ต้ิง 
ไทยแลนด์จ ากดั/ 264,730.84 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/197 
ลว.5 พ.ค.60

4 ซ้อวัสดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 4,800.00            4,800.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
4,800.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
4,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/198 
ลว.5 พ.ค.60

5 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กต 54187  รบ.จ านวน 8 รายการ

2,630.06            2,630.06            ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ ากดั/
2,630.06 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ ากดั/2,630.06 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/199 
ลว.5 พ.ค.60

6 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 9 รายการ 6,600.00            6,600.00            ตกลงราคา บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากดั/
6,600.00 บาท

บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากดั/
6,600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/200 
ลว.5 พ.ค.60

7 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 9 รายการ 16,376.00          16,376.00          ตกลงราคา บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากดั/
16,376.00 บาท

บริษทั เค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากดั/
16,376.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/201 
ลว.5 พ.ค.60

8 ซ้อวัสดุส านกังาน จ านวน 25 รายการ 57,251.00          57,251.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
57,251.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
57,251.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/202 
ลว.11 พ.ค.60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  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 พฤษภาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

9 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 6 รายการ 6,328.50            6,328.50            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
6,328.50 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
6,328.50 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/203 
ลว.11 พ.ค.60

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

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/204 
ลว.11 พ.ค.60

11 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ และวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ

6,055.00            6,055.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
6,055.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
6,055.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/205 
ลว.11 พ.ค.60

12 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
นข 1638 รบ.จ านวน  18 รายการ

23,255.00          23,255.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
23,255.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
23,255.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/206 
ลว.15 พ.ค.60

13 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 7 รายการ 7,940.00            7,940.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,940.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,940.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/207 
ลว.15 พ.ค.60

14 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
นข 1529 รบ.จ านวน 3 รายการ

6,150.00            6,150.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,150.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
6,150.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/208 
ลว.15 พ.ค.60

15 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กจ 6033 รบ จ านวน 10 รายการ

15,835.00          15,835.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
15,835.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
15,835.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/209 
ลว.15 พ.ค.60

16 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ า 
จ านวน 3 เคร่ือง

18,300.00          18,300.00          ตกลงราคา นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
18,300.00 บาท

นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
18,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/210 
ลว.17 พ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

17 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 9832 รบ จ านวน 17 รายการ

53,422.96          53,422.96          ตกลงราคา บริษทั โตยาต้าธีรชยัราชบรีุ 
ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั/
53,422.96 บาท

บริษทั โตยาต้าธีรชยัราชบรีุ 
ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั/
53,422.96 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/211 
ลว.17 พ.ค.60

18 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาและล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน
 46 เคร่ือง

38,200.00          38,200.00          ตกลงราคา ร้านอิ่มเอมแอร์/
38,200.00 บาท

ร้านอิ่มเอมแอร์/
38,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/212 
ลว.17 พ.ค.60

19 ซ้อวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ 10,935.00          10,935.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
10,935.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
10,935.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/213 
ลว.18 พ.ค.60

20 จา้งท าจดหมายขา่ว จ านวน 1 รายการ 19,000.00          19,000.00          ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
19,000.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
19,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/214 
ลว.18 พ.ค.60

21  จา้งซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
หมายเลขรหสั สทภ.7 7440-001-0001-67 จ านวน 3
 รายการ

4,680.00            4,680.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,680.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,680.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/215 
ลว.19 พ.ค.60

22 ซ้อวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ 
วัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ
และวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ

24,175.00          24,175.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
24,175.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
24,175.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/216 
ลว.19 พ.ค.60

23  จา้งซ่อมเคร่ืองพมิพเ์อกสาร 
หมายเลขรหสั สทภ.7(ตก) 7430-001-0003-60 
จ านวน 6 รายการ

4,900.00            4,900.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,900.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,900.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/217 
ลว.24 พ.ค.60

24 จา้งตรวจเชค็อปุกรณ์และบรรจนุ้ ายาเคมดัีบเพลิง 
จ านวน 2 รายการ

10,900.00          10,900.00          ตกลงราคา ร้านราชบรีุ เคมไีฟร์/
10,900.00 บาท

ร้านราชบรีุ เคมไีฟร์/
10,900.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/218 
ลว.24 พ.ค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

25 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-0949 รบ  จ านวน 9 รายการ

23,570.00          23,570.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
23,570.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
23,570.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/219 
ลว.25 พ.ค.60

26 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 7 รายการ 
วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 
วัสดุงานบา้นงานครัวจ านวน 1 รายการ 
และวัสดุไฟฟา้และวิทยจุ านวน 1 รายการ

49,435.00          49,435.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
49,435.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
49,435.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/220 
ลว.25 พ.ค.60

27  จา้งซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
หมายเลขรหสั สทภ.7 (ตก) 7430-001-0003-26 
จ านวน 6 รายการ

4,900.00            4,900.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,900.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
4,900.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/221 
ลว.25 พ.ค.60

28 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 2 รายการ

1,650.00            1,650.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,650.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,650.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/222 
ลว.26 พ.ค.60

29 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 1 รายการ

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

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/223 
ลว.26 พ.ค.60

30 อนรัุกษฟ์ื้นฟอูา่งเกบ็น้ าทุ่งหนิสีพร้อม
ระบบกระจายน้ า หมู่ที่ 1,7,8,9,13  ต.ทา่เคย
อ.สวนผ้ึง  จ.ราชบรีุ รหสัโครงการ รบ.14-4-340

15,999,000.00     20,814,600.00    e-bidding 1.บจก.อาร์ เอม็ แอนด์ เอส พฒันา/
15,999,000.00 บาท
2. บริษทั เขาขวางเจริญศรี จ ากดั/
16,588,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มนสัวี ศิริสถาปตัย์/
17,321,944.60 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจ วี ซี กอ่สร้าง/
18,520,000.00 บาท

บจก.อาร์ เอม็ แอนด์ เอส พฒันา/
15,999,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

114/2560
ลว 25 พ.ค.60


