
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ จ านวน 6 รายการ 2,289.80          2,289.80          เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ ากดั/ 
2,289.80 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ ากดั/ 2,289.80  บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.114

ลว.30ม.ค.61

2 ซ้ือวัสดุ(น้ าด่ืม) จ านวน 1 รายการ 1,300.00          1,300.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.115

ลว.1 ก.พ.61

3 จา้งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ หมายเลขรหสั สทภ.
7 7440-001-0001-28  
จ านวน 1 เคร่ือง

800.00             800.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคล๊ิกซ๊อป คอมพวิเตอร์/
800.00 บาท

ร้านคล๊ิกซ๊อป คอมพวิเตอร์/
800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.116

ลว.1 ก.พ.61

4 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบยีน บว 3568 รบ 
จ านวน 6  รายการ

1,667.06          1,667.06          เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ ากดั/ 
1,667.06 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ ากดั/ 1,667.06 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.117

ลว.2 ก.พ.61

5 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 
กข 9072 รบ  จ านวน  2  รายการ

5,500.00          5,500.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุออยล์/
5,500.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
5,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.118

ลว.6 ก.พ.61

6 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กบ 
1095 รบ  จ านวน  6  รายการ

2,671.79          2,671.79          เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ ากดั/ 
2,671.79 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ ากดั/ 2,671.79 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.119

ลว.6 ก.พ.61

7 จา้งท าปา้ยไวนลิ  จ านวน  1 รายการ 1,200.00          1,200.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกติติศักด์ิ สกรีน/
1,200.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิ สกรีน/
1,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.120

ลว.8 ก.พ.61

8 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 
82-8605 รบ จ านวน  1  รายการ

120,000.00      120,000.00      เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุออยล์/
120,000.00 บาท

อู่ราชบรีุออยล์/
120,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.121

ลว.8 ก.พ.61

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จ้าง

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน  จ านวน  8 รายการ 3,769.00          3,769.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,769.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,769.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.122

ลว.8 ก.พ.61

10 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  4 รายการ 10,218.50        10,218.50        เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/
10,218.50 บาท

บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั/
10,218.50 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.123

ลว.12 ก.พ.61

11 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม  
จ านวน  1 รายการ

4,000.00          4,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ จ ากดั/ 
4,000.00 บาท

บริษทั สยามนสิสันราชบรีุ มอเตอร์ 
จ ากดั/ 4,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.124

ลว.14 ก.พ.61

12 จา้งซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างภายในส านกังาน
ทรัพยากรน้ าภาค ๗   จ านวน  1 รายการ

1,200.00          1,200.00          เฉพาะ
เจาะจง

จ.ส.อ.วิโรจน ์ใจมุ่ง/
1,200.00 บาท

จ.ส.อ.วิโรจน ์ใจมุ่ง/
1,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.125

ลว.14 ก.พ.61

13 จา้งซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างภายในส านกังาน
ทรัพยากรน้ า  จ านวน  1 รายการ

14,050.00        14,050.00        เฉพาะ
เจาะจง

นายอ านาจ เจริญกล่ิน/
14,050.00 บาท

นายอ านาจ เจริญกล่ิน/
14,050.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.126

ลว.14 ก.พ.61

14 จา้งซ่อมแซมระบบประปาภายใน
ส านกังานทรัพยากรน้ า  จ านวน  2 จดุ

35,977.00        35,977.00        เฉพาะ
เจาะจง

นายฐณวัฒน ์อิ่มเจริญ/
35,977.00 บาท

นายฐณวัฒน ์อิ่มเจริญ/
35,977.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.127

ลว.14 ก.พ.61

15 จา้งท าปา้ยไวนลิ  จ านวน  1 ปา้ย 450.00             450.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
450.00 บาท

ร้านเมอืงราชการพมิพ/์
450.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.128

ลว.15 ก.พ.61

16 จา้งท าปา้ยไวนลิ  จ านวน  1 ปา้ย 450.00             450.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกติติศักด์ิ สกรีน/
450.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิ สกรีน/
450.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.129

ลว.15 ก.พ.61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

/จ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จ้าง

17 ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน  4 รายการ 1,490.00          1,490.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,490.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
1,490.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.130

ลว.16 ก.พ.61

18 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  
จ านวน  1 เคร่ือง

7,000.00          7,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพทิกัษแ์อร์/
7,000.00 บาท

ร้านพทิกัษแ์อร์/
7,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.131

ลว.19 ก.พ.61

19 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  3 รายการ
และวัสดุไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ

3,520.00          3,520.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
3,520.00 บาท

ร้านแคตตัสกกิะไบต์/
3,520.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.132

ลว.19 ก.พ.61

20 จา้งถา่ยเอกสาร  จ านวน  1 รายการ 1,050.00          1,050.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,050.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,050.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.133

ลว.19 ก.พ.61

21 จา้งถา่ยเอกสาร  จ านวน  1 รายการ 1,020.00          1,020.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,020.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,020.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.134

ลว.21 ก.พ.61

22 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 
กง 3563 จ านวน 4 รายการ

3,740.00          3,740.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุ ออยล์/3,740.00 บาท อู่ราชบรีุ ออยล์/3,740.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.135

ลว.22 ก.พ.61

23 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน บย 9817 รบ  จ านวน 12 รายการ

11,620.00        11,620.00        เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบรีุ ออยล์/11,620.00 บาท อู่ราชบรีุ ออยล์/11,620.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/
พ.136

ลว.22 ก.พ.61


