
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ านวน 3 รายการ

3,440.00            3,440.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,440.00 บาท

ร้านสุกญัญาการพมิพ์/
3,440.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/132 
ลว. 1 ม.ีค.60

2 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ านวน 9 รายการ

9,000.00            9,000.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,000.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/133 
ลว 1 ม.ีค.60

3 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบยีน กง 9832 รบ

1,235.00            1,235.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,235.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,235.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/134 
ลว 1 ม.ีค.60

4 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 36,000.00          36,000.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ /
36,000.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์ /
36,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/135 
ลว 3 ม.ีค.60

5 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ านวน 1 รายการ

2,993.00            2,993.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,993.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,993.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/136 
ลว. 3 ม.ีค.60

6 จา้งท าปา้ยไวนลิ 
จ านวน 1 รายการ

1,500.00            1,500.00            ตกลงราคา ร้านทดีีไซน์/
1,500.00 บาท

ร้านทดีีไซน์/
1,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/137 
ลว. 3 ม.ีค.60

7 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ านวน 1 รายการ

960.00              960.00              ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
960.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
960.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/138 
ลว. 6 ม.ีค.60

8 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ หมายเลขเลขรหสั สภท.7 
7440-001-0001-46 
จ านวน 2 รายการ

2,280.00            2,280.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์ /
2,280.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์ /
2,280.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/139 
ลว 6 ม.ีค. 60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  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 มนีาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

9 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ หมายเลขเลขรหสั 
สภท.7 7440-001-0001-82 
จ านวน 2 รายการ

3,200.00            3,200.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์ /
3,200.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์ /
3,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/140 
ลว 7 ม.ีค. 60

10 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบยีน กง 2566 รบ
จ านวน  3 รายการ

1,245.00            1,245.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,245.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,245.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/141 
ลว 7 ม.ีค.60

11 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบยีน กน 5860 รบ 
จ านวน 12 รายการ

5,022.58            5,022.58            ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าธีรชยัราชบรีุ ผู้จ าหนา่ย
โตโยต้า จ ากดั/5,022.58 บาท

บริษทั โตโยต้าธีรชยัราชบรีุ 
ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั/
5,022.58 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/142 
ลว 7 ม.ีค. 60

12 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 11 รายการ

13,503.00          13,503.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์ /
13,503.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์ /
13,503.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/143 
ลว 8 ม.ีค. 60

13 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองสูบน้ า 
รหสั สบจ.4320-002-0001-57,
สบจ.432-002-0001-197

86,170.00          86,170.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
86,170.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
86,170.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/144 
ลว 10 ม.ีค.60

14 จา้งท าปา้ยไวนลิ 
จ านวน 2 รายการ

2,500.00            2,500.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
2,500.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
2,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/145 
ลว 10 ม.ีค.60

15 จา้งถา่ยเอกสาร
จ านวน 6 รายการ

14,984.00          14,984.00          ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/14,984.00
 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
14,984.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/146 
ลว 10 ม.ีค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

16 ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทยุ 10,400.00          10,400.00          ตกลงราคา ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย ุ/
10,400.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟา้และวิทย ุ/
10,400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/147 
ลว 10 ม.ีค.60

17 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ 50,076.00          50,076.00          ตกลงราคา บริษทั ริโก ้เซอร์วิสเซส จ ากดั/
50,076.00 บาท

บริษทั ริโก ้เซอร์วิสเซส จ ากดั/
50,076.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/148 
ลว 15 ม.ีค.60

18 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน กฉ 4663 รบ 
จ านวน 6 รายการ

1,667.06            1,667.06            ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ 
มอเตอร์ จ ากดั /1,667.06 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ 
มอเตอร์ จ ากดั /1,667.06 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/149 
ลว 15 ม.ีค.60

19 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน นข 1529 รบ 
จ านวน 6 รายการ

3,290.00            3,290.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,290.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
3,290.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/150 
ลว 15 ม.ีค.60

20 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบยีน กค 61217 รบ 
จ านวน 3 รายการ

4,230.00            4,230.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
4,230.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
4,230.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/151 
ลว 15 ม.ีค.60

21 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 7 รายการ 2,050.00            2,050.00            ตกลงราคา ศุนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
2,050.00 บาท

ศุนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
2,050.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/152 
ลว 17 ม.ีค.60

22 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ
และวัสดุส านกังาน 3 รายการ

2,950.00            2,950.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,950.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
2,950.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/153 
ลว 17 ม.ีค.60

23 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 1,710.00            1,710.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
1,710.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
1,710.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/154 
ลว 17 ม.ีค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

24 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 6 รายการ 1,220.00            1,220.00            ตกลงราคา ศุนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,220.00 บาท

ศุนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,220.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/155 
ลว 17 ม.ีค.60

25 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 18 รายการ 16,468.00          16,468.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/16,468.00 บาท ร้านศึกษาภณัฑ์/
16,468.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/156 
ลว 17 ม.ีค.60

26 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 445.00              445.00              ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์445.00 บาท ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
445.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/157 
ลว 17 ม.ีค.60

27 ซ้ือวัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

1,500.00            1,500.00            ตกลงราคา ร้านเอกชยั  โดยนางยพุนิ/1,500.00 บาท ร้านเอกชยั  โดยนางยพุนิ/
1,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/158 
ลว 17 ม.ีค.60

28 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบยีน นข 2834 รบ. 
จ านวน 5 รายการ

1,533.31            1,533.31            ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าธีรชยัราชบรีุ ผู้จ าหนา่ย
โตโยต้า จ ากดั/1,533.31 บาท

บริษทั โตโยต้าธีรชยัราชบรีุ 
ผู้จ าหนา่ย โตโยต้า จ ากดั/
1,533.31 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/159 
ลว 20 ม.ีค.60

29 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ านวน 2 รายการ

2,250.00            2,250.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,250.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,250.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/160 
ลว 20 ม.ีค.60

30 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ านวน 3 รายการ

5,500.00            5,500.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
5,500.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
5,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/161 
ลว 20 ม.ีค.60

31 จา้งถา่ยเอกสาร 
จ านวน 5 รายการ

1,280.00            1,280.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,280.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
1,280.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/162 
ลว 24 ม.ีค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

32 จา้งท าปา้ยไวนลิ 
จ านวน 1 รายการ

500.00              500.00              ตกลงราคา ร้าน ทดีีไซน์/ 500.00 บาท ร้าน ทดีีไซน์/ 500.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/163 
ลว 24 ม.ีค.60

33 จา้งบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบยีน กบ 1095 รบ 
จ านวน  7 รายการ

3,645.49            3,645.49            ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ 
มอเตอร์ จ ากดั /3,645.49 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ 
มอเตอร์ จ ากดั /3,645.49 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/164 
ลว 24 ม.ีค.60

34 จา้งบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบยีน กบ
 นข 4989 รบ. จ านวน  6 รายการ

1,932.42            1,932.42            ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ 
มอเตอร์ จ ากดั /1,932.42 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ 
มอเตอร์ จ ากดั /1,932.42 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/165 
ลว 24 ม.ีค.60

35 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองถา่ย
เอกสารหมายเลขรหสั 
สพน.6675-014-0001-150

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

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

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/167 
ลว 29 ม.ีค.60

36 จา้งท าปา้ยไวนลิ
จ านวน 1 รายการ

500.00              500.00              ตกลงราคา หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์ แอนด์ ซัพพลาย/
500.00 บาท

หจก.สุพรรณบรีุ เดคอร์ แอนด์ 
ซัพพลาย/500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/168 
ลว 30 ม.ีค.60

37 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ
และวัสดุส านกังาน 7 รายการ

6,030.00            6,030.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
6,030.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
6,030.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/169 
ลว 30 ม.ีค.60

38 ขออนมุติัจา้งถา่ยเอกสาร 
จ านวน 5 รายการ

1,500.00            1,500.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารจ านวน 5 รายการ/
1,500.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารจ านวน 5 รายการ/
1,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/170 
ลว 30 ม.ีค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

39 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบยีน บล 4983 รบ 
จ านวน 6 รายการ

5,940.00            5,940.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
5,940.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
5,940.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/171 
ลว 30 ม.ีค.60

40 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า บา้นปา่เด็ง 
หมู่ที่ 3 ต าบลปา่เด็ง อ าเภอแกง่กระจาน 
จงัหวัดเพชรบรีุ รหสัโครงการ 
พบ. 19-4-136

1,287,000.00      1,286,900.00      สอบราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควิทยา/
1,285,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,286,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชคสุชนิคอนสตรัคชั่น/
1,286,900.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โชควิทยา/
1,285,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

76/2560
ลว 23 ม.ีค.60

41 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าพื้นที่โครงการ
เกษตรทฤษฎใีหม ่ชมุชนศูนยก์าร
ทหารราบ หมู่ที่ 3 ต าบลเขานอ้ย 
อ าเภอปราณบรีุ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข.20-4-404

835,600.00         835,600.00        สอบราคา 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/827,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
833,600.00 บาท
3.บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
834,000.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/827,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

77/2560
ลว 23 ม.ีค.60

42 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าชมุชนโรงพยาบาล
ค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ต าบลเขานอ้ย 
อ าเภอปราณบรีุ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข. 20-4-411

1,180,000.00      1,179,900.00      สอบราคา 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั /1,170,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,178,000.00  บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั /1,170,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

78/2560
ลว 23 ม.ีค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

43 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าพื้นที่บา้นพกัชมุชนโรงเรียน
ทหารราบ ศูนยก์ารทหารราบ 
หมู่ที่ 3 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรีุ จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข. 20-4-405

1,856,200.00      1,856,200.00      สอบราคา 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั /1,846,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,854,200.00  บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั /1,846,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

79/2560
ลว 23 ม.ีค.60

44 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าภายในบา้นพกัชมุชน
ศูนยก์ารทหารราบ หมู่ที่ 3 ต าบลเขานอ้ย 
อ าเภอปราณบรีุ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข. 20-4-395

1,735,600.00      1,735,500.00      สอบราคา 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/1,724,000.00 บาท
2.บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
1,733,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,733,000.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/1,724,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

80/2560
ลว 23 ม.ีค.60

45 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าพื้นที่เกษตรกรรม 
กองพนันกัเรียนการจู่โจม กรมนกัเรียน
โรงเรียนทหารราบ ศูนยก์ารทหารราบ 
หมู่ที่ 3 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข. 20-4-410

1,241,900.00      1,241,800.00      สอบราคา 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/1,231,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,239,300.00 บาท
3.บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
1,240,000.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/1,231,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

81/2560
ลว 23 ม.ีค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

46 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าชมุชนโรงเรียนการ
ก าลังส ารอง ศูนยก์ารก าลังส ารอง หมู่ที่ 3 
ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข. 20-4-409

913,500.00         913,400.00        สอบราคา 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/904,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
911,400.00 บาท
3.บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
912,000.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/904,000.00 บาท

ราคาต่ าสุด
มคุีณสมบติั
ครบถว้น

82/2560
ลว 23 ม.ีค.60

47 อนุรักษ์ฟ้ืนฟแูหลง่น ้ำศนูยว์วิฒัน์
พลเมอืง 
(บังคบับ ำบัด)  ศนูยก์ำรทหำรรำบ 
หมูท่ี ่3 ต ำบลเขำนอ้ย อ ำเภอ

ปรำณบรุ ี
จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์รหัส

2,094,300.00      1,984,200.00      e-bidding บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน 
จ ากดั /1,984,200.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั /1,984,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

83/2560
ลว 23 ม.ีค.60

48 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าพื้นที่เกษตรกรรม 
กองบริการศูนยก์ารทหารราบ หมู่ที่ 3 
ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรีุ จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข.20-4-397

1,735,600.00      1,135,000.00      สอบราคา 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน จ ากดั/
1,135,000.00 บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรหรัิญกอ่สร้าง/
1,142,100.00 บาท
3.บริษทั ธ ารงศักด์ิ กรุ๊ป จ ากดั/
1,143,000.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/1,135,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

84/2560
ลว 23 ม.ีค.60

49 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าหนองไมแ้กน่ 
บา้นหนองไมแ้กน่ ต าบลเกาะหลัก 
อ าเภอเมอืง จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข.20-4-418

13,878,200.00     12,700,000.00    e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
12,700,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
12,700,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

85/2560
ลว 27 ม.ีค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

50 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู าหว้ยหมาแหงนเขาชอ่งลม 
หมู่ที่ 3 ต าบลสามกระทาย  อ าเภอกยุบรีุ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์  รหสัโครงการ 
ปข.20-4-415

6,874,000.00      6,820,000.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
6,820,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
6,820,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

86/2560
ลว 27 ม.ีค.60

51 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู าหว้ยหนองแก หมู่ที่ 3 
ต าบลไร่ใหม ่อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ
ปข.20-4-417

6,944,200.00      6,887,000.00      e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
6,887,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
6,887,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

87/2560
ลว 27 ม.ีค.60

52 อนรัุกษฟ์ื้นฟลู าหว้ยเขาชอ่งลม หมู่ที่ 3 
ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบรีุ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์  
รหสัโครงการ ปข.20-4-416

6,850,800.00      6,802,000.00      ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
6,802,000.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ส.จ.ต๋ี /
6,802,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

88/2560
ลว 27 ม.ีค.60

53 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าชมุชนศูนย์
การทหารราบ (เขาฉลักฉลาม)  หมู่ที่ 3 
ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรีุ  
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ รหสัโครงการ 
ปข.20-4-419

22,044,800.00     15,500,000.00    e-bidding 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน 
จ ากดั/15,500,000.00 บาท
2.บริษทั ส.พลังคอนสตรัคชั่น จ ากดั/
16,000,000.00 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทวีผลพฒันากอ่สร้าง/
19,396,000.00 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไทยเจริญศรีสะเกษ/
21,480,000.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ คอน 
จ ากดั/15,500,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

89/2560
ลว 27 ม.ีค.60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

54 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าชมุชนศูนยก์าร
ทหารราบ ( พื้นที่เกษตรกรรม พนับริการ ) 
หมู่ที่ 3 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
รหสัโครงการ ปข.20-4-420

20,908,600.00     14,300,000.00    e-bidding 1.บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/14,300,000.00 บาท
2.บริษทั ส.พลังคอนสตรัคชั่น จ ากดั/
14,800,000.00  บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทวีผลพฒันากอ่สร้าง/
18,397,000.00 บาท

บริษทั คอนเซ็ฟ เทรดด้ิง แอนด์ 
คอน จ ากดั/14,300,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

90/2560
ลว 27 ม.ีค.60


