
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน 20 รายการ

16,280.00         16,280.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์/
16,280.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
16,280.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ003
ลว. 1 พ.ย. 60

2 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ  
จ านวน 3 รายการ

8,000.00           8,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอิ่มเอมแอร์/
8,000.00 บาท

ร้านอิ่มเอมแอร์/
8,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ004
ลว. 1 พ.ย. 60

3 จ้างท าประกันภัยบุคคลที ่3  รถยนต์  
จ านวน  15  รายการ

13,114.99         13,114.99        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด
(มหาชน)/13,114.99 บาท

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด
(มหาชน)/13,114.99 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ005
ลว. 1 พ.ย. 60

4 จ้างย้ายหมายเลขโทรศัพท์  
จ านวน  6 รายการ

5,270.00           5,270.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
5,270.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
5,270.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ006
ลว. 2 พ.ย. 60

5 ซ้ือวสัดุ  จ านวน  3 รายการ 6,615.00           6,615.00          เฉพาะเจาะจง อู่ราชบุรี ออยล์/
6,615.00 บาท

อู่ราชบุรี ออยล์/
6,615.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ007
ลว. 3 พ.ย. 60

6 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน  5 เคร่ือง

135,000.00       135,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิ่มเอมแอร์/
135,000.00 บาท

ร้านอิ่มเอมแอร์/
135,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ008
ลว. 3 พ.ย. 60

7 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าก้านอ่อน  จ านวน  2 เคร่ือง 22,000.00         22,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีโฮมซัพพลายจ ากัด/
22,000.00 บาท

บริษัท ดีโฮมซัพพลายจ ากัด/
22,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ009
ลว. 3 พ.ย. 60

8 ซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต  
จ านวน  10 ใบ

29,000.00         29,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
29,000.00 บาท

ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
29,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ010
ลว. 3 พ.ย. 60

9 ซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 4 ฟุต 
จ านวน  5 ใบ

13,000.00         13,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
13,000.00 บาท

ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
13,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ011
ลว. 3 พ.ย. 60

10 ซ้ือตู้เหล็กประตู  2 บาน  4 ฟุต 
จ านวน  2 ใบ

11,000.00         11,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
11,000.00 บาท

ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
11,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ012
ลว. 3 พ.ย. 60

11 ซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 7-9  
จ านวน  1 ตัว

4,500.00           4,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
4,500.00 บาท

ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
4,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ013
ลว. 3 พ.ย. 60

12 ซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 3-6  
จ านวน  10 ตัว

35,000.00         35,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
35,000.00 บาท

ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
35,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ014
ลว. 3 พ.ย. 60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

13 ซ้ือเก้าอี้ท างาน ระดับ 7-9  
จ านวน  1 ตัว

1,800.00           1,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
1,800.00 บาท

ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
1,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ015
ลว. 3 พ.ย. 60

14 ซ้ือเก้าอี้ท างาน ระดับ 3-6  
จ านวน  10 ตัว

9,500.00           9,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
9,500.00 บาท

ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
9,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ016
ลว. 3 พ.ย. 60

15 ซ้ือฉากกั้นห้อง  Partition  
จ านวน  4  ชุด

11,920.00         11,920.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
11,920.00 บาท

ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
11,920.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ017
ลว. 3 พ.ย. 60

16 ซ้ือแท่นบรรยาย  จ านวน  1  ตัว 2,800.00           2,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
2,800.00 บาท

ร้านกิตติศักดด์ิเฟอร์นิเจอร์/
2,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ018
ลว. 3 พ.ย. 60

17 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  
นข 4989 รบ จ านวน  5  รายการ

1,568.62           1,568.62          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน จ ากัด/
1,568.62 บาท

บริษัท สยามนิสสัน จ ากัด/
1,568.62 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ019
ลว. 3 พ.ย. 60

18 จ้างซ่อมเคร่ืองจักรกล (เครน)  
จ านวน  1  รายการ

3,500.00           3,500.00          เฉพาะเจาะจง นายชานุ  ศักด์ิเย็น/
3,500.00 บาท

นายชานุ  ศักด์ิเย็น/
3,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ020
ลว. 7 พ.ย. 60

19 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลขทะเบียน
กง 4950 รบ จ านวน  4  รายการ

2,350.00           2,350.00          เฉพาะเจาะจง อู่ราชบุรี ออยล์/
2,350.00 บาท

อู่ราชบุรี ออยล์/
2,350.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ021
ลว. 8 พ.ย. 60

20 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลขทะเบียน
กง 3536  รบ. , กฉ 9371 รบ. 
จ านวน  4  รายการ

2,130.00           2,130.00          เฉพาะเจาะจง อู่ราชบุรี ออยล์/
2,130.00 บาท

อู่ราชบุรี ออยล์/
2,130.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ022
ลว. 8 พ.ย. 60

21 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน
กต 5187 รบ จ านวน  2  รายการ

1,305.40           1,305.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน จ ากัด/
1,305.40 บาท

บริษัท สยามนิสสัน จ ากัด/
1,305.40 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ023
ลว. 8 พ.ย. 60

22 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลขทะบียน 
82-1454 รบ จ านวน  4  รายการ

2,310.00           2,310.00          เฉพาะเจาะจง อู่ราชบุรี ออยล์/
2,310.00 บาท

อู่ราชบุรี ออยล์/
2,310.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ024
ลว. 14 พ.ย. 60

23 จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน  
จ านวน  1  รายการ

860.00             860.00            เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มีทอง/
860.00 บาท

นายวทัญญู มีทอง/
860.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ025
ลว. 14 พ.ย. 60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

24 จ้างเหมาบริการฉีดน้ ายาป้องกันปลวก  
จ านวน  4  รายการ

48,150.00         48,150.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทอร์เซอร์วสิ 2551 
จ ากัด/48,150.00 บาท

บริษัท เอ็นเทอร์เซอร์วสิ 2551 
จ ากัด/48,150.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ026
ลว. 16 พ.ย. 60

25 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน  2  รายการ

3,200.00           3,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
3,200.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
3,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ027
ลว. 16 พ.ย. 60

26 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุจ านวน 4 รายการ
วสัดุการเกษตร  จ านวน 7 รายการ และวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ

10,566.00         10,566.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค้ียงเส็ง ซัพพลาย จ ากัด/
10,566.00 บาท

บริษัท เค้ียงเส็ง ซัพพลาย จ ากัด/
10,566.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ028
ลว. 17 พ.ย. 60

27 ซ้ือวสัดุสนักงาน  จ านวน  10  รายการ 
และวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ

75,600.00         75,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์/
75,600.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
75,600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ029
ลว. 21 พ.ย. 60

28 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กข 9072 รบ จ านวน  5  รายการ

1,892.30           1,892.30          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบุรี 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/
1,892.30 บาท

บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบุรี 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/1,892.30
 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ030
ลว. 21 พ.ย. 60

29 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  
หมายเลขทะเบียนกฉ 9381  
จ านวน  5  รายการ

8,000.00           8,000.00          เฉพาะเจาะจง อู่ราชบุรี ออยล์/
8,000.00 บาท

อู่ราชบุรี ออยล์/
8,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ031
ลว. 24 พ.ย. 60

30 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลขทะเบียน
บล 4983 จ านวน  4  รายการ

1,930.00           1,930.00          เฉพาะเจาะจง อู่ราชบุรี ออยล์/
1,930.00 บาท

อู่ราชบุรี ออยล์/
1,930.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ032
ลว. 24 พ.ย. 60

31 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนตภายในส่วนประสานและบริหาร
จัดการลุ่มน้ าท่าจีน

15,000.00         15,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ที วายเซนเตอร์/
15,000.00 บาท

ร้าน ที วายเซนเตอร์/
15,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ033
ลว. 27 พ.ย. 60

32 จ้างท าพัดพลาสติกเพือ่ใช้ในการประชามันพันธ ์
จ านวน 3,000 ชิ้น

35,310.00         35,310.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย จิ๊บ จิ๊บ จ ากัด/
35,310 บาท

บริษัท ไอเดีย จิ๊บ จิ๊บ จ ากัด/
35,310 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ034
ลว. 27 พ.ย. 60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

33 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
หมายเลขทะเบียน สทภ.7 (ตก.) 
3750-002-0003-2 จ านวน 2 รายการ

1,300.00           1,300.00          เฉพาะเจาะจง อู่ราชบุรีออยล์/ 
1,300.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/ 
1,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ035
ลว. 27 พ.ย. 60

34 จ้างท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 2,375.40           2,375.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จ ากัด/
2,375.40 บาท

บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จ ากัด/
2,375.40 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ036
ลว. 27 พ.ย. 60

35 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 
กน.5980 รบ จ านวน 16 รายการ

8,938.25           8,938.25          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบุรี 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/
8,938.25 บาท

บริษัท โตโยต้าธรีชัยราชบุรี 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/8,938.25
 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ037
ลว. 29 พ.ย. 60

36 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสารหมายเลขทะเบียน 
สทภ.7 5805-001-0002-15 
จ านวน 2 รายการ

5,750.00           5,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธนกฤตพานิช/
5,750.00 บาท

ร้านธนกฤตพานิช/
5,750.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ038
ลว. 29 พ.ย. 60

37 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 10,400.00         10,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะไฟฟ้าและวทิย/ุ
10,400.00 บาท

ร้านอารยะไฟฟ้าและวทิย/ุ
10,400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ039
ลว. 29 พ.ย. 60

38 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
จ านวน 6 รายกร

13,200.00         13,200.00        เฉพาะเจาะจง จสอ. วโิรจน์ ใจมุ่ง/
13,200.00 บาท

จสอ. วโิรจน์ ใจมุ่ง/
13,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/พ040
ลว. 29 พ.ย. 60


