
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กฉ 9380 รบ จ านวน 4 รายการ

2,135.00            2,135.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
2,135.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
2,135.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/263 
ลว.29 ม.ิย. 60

2 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 9832 รบ จ านวน 2 รายการ

9,060.00            9,060.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
9,060.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
9,060.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/264 
ลว.29 ม.ิย. 60

3 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 2 รายการ 1,380.00            1,380.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,380.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,380.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/265 
ลว.30 ม.ิย. 60

4 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 2,400.00            2,400.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
2,400.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
2,400.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/266 
ลว.30 ม.ิย. 60

5 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 3563 รบ จ านวน 2 รายการ

895.00              895.00              ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
895.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
895.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/267 
ลว.30 ม.ิย. 60

6 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หมายเลขรหสั
 สทภ.7 7440-001-0001-8 และ สทภ.7 
7440-001-0001-72

1,700.00            1,700.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
1,700.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
1,700.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/268 
ลว.30 ม.ิย. 60

7 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หมายเลขรหสั
 สทภ.7 (ตก.) 7430-001-0003-50 และ สทภ.7 
7430-001-0003-69

3,100.00            3,100.00            ตกลงราคา ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
3,100.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
3,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/269 
ลว.30 ม.ิย. 60

8 จา้งซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างภายในส านกังาน
ทรัพยากรน้ าภาค 7 จ านวน 9 รายการ

16,800.00          16,800.00          ตกลงราคา จ.ส.อ. วิโรจน ์ ใจมุ่ง/
16,800.00 บาท

จ.ส.อ. วิโรจน ์ ใจมุ่ง/
16,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/270 
ลว.3 ก.ค. 60

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 99,189.00          99,189.00          ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศ) /
99,189.00 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศ) /
99,189.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/271 
ลว.3 ก.ค. 60

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  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 กรกฎาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

10 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง (ดีเซล) จ านวน 1 รายการ 72,510.00          72,510.00          ตกลงราคา หจก.ปุ๋ย ปอ้ง ปราง/
72,510.00 บาท

หจก.ปุ๋ย ปอ้ง ปราง/
72,510.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/272 
ลว.4 ก.ค. 60

11 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ 1,740.00            1,740.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,740.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,740.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/273 
ลว.4 ก.ค. 60

12 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 5 รายการ 3,000.00            3,000.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสาร วัดปา่ซีร๊อกซ์
/3,000.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสาร วัดปา่ซีร๊อกซ์
/3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/274 
ลว.4 ก.ค. 60

13 จา้งซ่อมอปุกรณ์ประกอบทอ่สูบน้ า 
จ านวน 5 รายการ

48,500.00          48,500.00          ตกลงราคา นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
48,500.00 บาท

นายชาน ุ ศักด์ิเยน็/
48,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/275 
ลว.5 ก.ค. 60

14 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ และวัสดุ
คอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ

70,676.00          70,676.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
70,676.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
70,676.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/276 
ลว.5 ก.ค. 60

15 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
บล 4983 รบ จ านวน  14 รายการ

30,270.00          30,270.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
30,270.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
30,270.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/277 
ลว.5 ก.ค. 60

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

ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/278 
ลว.7 ก.ค. 60

17 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 3 รายการ 1,500.00            1,500.00            ตกลงราคา ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,500.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
1,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/279 
ลว.11 ก.ค. 60

18 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ 2,700.00            2,700.00            ตกลงราคา บริษทั เค้ียงเส็งซัพพลายส์ จ ากดั/
2,700.00 บาท

บริษทั เค้ียงเส็งซัพพลายส์ จ ากดั/
2,700.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/280 
ลว.11 ก.ค. 60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

19 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 0617/281 
ลว.12 ก.ค. 60

20 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 4รายการ 3,284.00            3,284.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,284.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,284.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/282 
ลว.12 ก.ค. 60

21 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 15 รายการ 5,390.00            5,390.00            ตกลงราคา น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
5,390.00 บาท

น.ส.สายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
5,390.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/283 
ลว.12 ก.ค. 60

22 จา้งท าปา้ยไวนลิ จ านวน 2 รายการ 950.00              950.00              ตกลงราคา ร้านกติติศักด์ิ สกรีน/
950.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิ สกรีน/
950.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/284 
ลว.12 ก.ค. 60

23 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ และวัสดุ
คอมพวิเตอร์จ านวน 4 รายการ

26,880.00          26,880.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
26,880.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
26,880.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/285 
ลว.12 ก.ค. 60

24 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 5 รายการ 1,060.00            1,060.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสาร วัดปา่ซีร๊อกซ์
/1,060.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสาร วัดปา่ซีร๊อกซ์
/1,060.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/286 
ลว.13 ก.ค. 60

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

ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/287 
ลว.13 ก.ค. 60

26 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 3563 รบ จ านวน 2 รายการ

1,840.00            1,840.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,840.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
1,840.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/288 
ลว.13 ก.ค. 60

27 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-5273 รบ จ านวน 2 รายการ

15,800.00          15,800.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
15,800.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
15,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/289 
ลว.13 ก.ค. 60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

28 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กฉ 4663 รบ จ านวน 17 รายการ

7,036.86            7,036.86            ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ ากดั/
7,036.86 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ ากดั/7,036.86 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/290 
ลว.13 ก.ค. 60

29 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กง 2566 รบ จ านวน 8 รายการ

2,805.00            2,805.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
2,805.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
2,805.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/291 
ลว.13 ก.ค. 60

30 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ า หมายเลขรหสั สบจ.
4320-002-0001-216 และ สบจ. 
4320-002-0001-208 จ านวน 4 รายการ

27,000.00          27,000.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
27,000.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
27,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/292 
ลว.14 ก.ค. 60

31 จา้งท าประกนัภยับคุคลที่ 3 รถยนต์ 
จ านวน 8 รายการ

10,553.41          10,553.41          ตกลงราคา บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)/
10,553.41 บาท

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน)/10,553.41 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/293 
ลว.17 ก.ค. 60

32 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 4 รายการ 3,720.00            3,720.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,720.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,720.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/294 
ลว.18 ก.ค. 60

33 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 4 รายการ 9,020.00            9,020.00            ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,020.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,020.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/295 
ลว.18 ก.ค. 60

34 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ 3,600.00            3,600.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,600.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/296 
ลว.18 ก.ค. 60

35 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
83-2572 รบ จ านวน 4 รายการ

13,500.00          13,500.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
13,500.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
13,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/297 
ลว.19 ก.ค. 60

36 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กฉ 9380 รบ จ านวน 3 รายการ

10,000.00          10,000.00          ตกลงราคา อู่ราชบรีุ ออยล์/
10,000.00 บาท

อู่ราชบรีุ ออยล์/
10,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/298 
ลว.19 ก.ค. 60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

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

ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/299 
ลว.19 ก.ค. 60

38 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 5 รายการ 2,500.00            2,500.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสาร วัดปา่ซีร๊อกซ์
/2,500.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสาร วัดปา่ซีร๊อกซ์
/2,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/300 
ลว.19 ก.ค. 60

39 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 1,560.00            1,560.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
1,560.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
1,560.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/301
ลว.19 ก.ค. 60

40 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 7440-001-0001-20 จ านวน 3
 รายการ

2,430.00            2,430.00            ตกลงราคา ร้นแคตตัสกกิะไบต์/
2,430.00 บาท

ร้นแคตตัสกกิะไบต์/
2,430.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/302
ลว.19 ก.ค. 60

41 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 
หมายเลขรหสั สทภ.7 (ตก) 7430-001-0003-63 
จ านวน 2 รายการ

1,750.00            1,750.00            ตกลงราคา ร้นแคตตัสกกิะไบต์/
1,750.00 บาท

ร้นแคตตัสกกิะไบต์/
1,750.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/303
ลว.19 ก.ค. 60

42 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 2 รายการ

690.00              690.00              ตกลงราคา นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
690.00 บาท

นางสาวสายบวั  เอี่ยมสุขประเสริฐ/
690.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/304
ลว.19 ก.ค. 60

43 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
บว 3568 รบ จ านวน 9 รายการ

3,880.89            3,880.89            ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ ากดั/
3,880.89 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ ากดั/ 3,880.89 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/305
ลว.19 ก.ค. 60

44 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 12,840.00          12,840.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
12,840.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/12,840.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/306
ลว.20 ก.ค. 60

45 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
กค.6216 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 0617/307
ลว.20 ก.ค. 60



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2560 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7

ล้าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธีซ้ือ/
จ้าง

46 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ  
และวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ

3,170.00            3,170.00            ตกลงราคา บริษทั เค้ียงเส็งซัพพลายส์ จ ากดั/
3,170.00 บาท

บริษทั เค้ียงเส็งซัพพลายส์ จ ากดั/
3,170.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/308
ลว.20 ก.ค. 60

47 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 1,000.00            1,000.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,000.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/309
ลว.21 ก.ค. 60

48 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 4,130.00            4,130.00            ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
4,130.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์สุพรรณบรีุ/
4,130.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/310
ลว.21 ก.ค. 60

49 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 7 รายการ 3,150.00            3,150.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,150.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,150.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/311
ลว.21 ก.ค. 60

50 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จ านวน 4 รายการ 3,000.00            3,000.00            ตกลงราคา ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,000.00 บาท

ศูนยถ์า่ยเอกสารวัดปา่ซีร๊อกซ์/
3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/312
ลว.21 ก.ค. 60

51 จา้ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
นข 1529 รบ จ านวน 1 รายการ

8,500.00            8,500.00            ตกลงราคา อู่ราชบรีุออยล์/
8,500.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
8,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/313
ลว.24 ก.ค. 60

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

ร้านทดีีไซน์/
500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/314
ลว.25 ก.ค. 60


