
แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กจ 6033 รบ  จ านวน 10 รายการ

15,585.00        15,585.00        เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
15,585.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
15,585.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.137

ลว.26 กพ.61

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

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.13๘

ลว.2 ม.ีค.61

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กข 9280 รบ  จ านวน 9  รายการ

4,926.28          4,926.28          เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โตโยต้าธีรชัย ราชบุรี/
4,926.28 บาท

บริษัท โตโยต้าธีรชัย ราชบุรี/
4,926.28 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.139

ลว.2 ม.ีค.61

4 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลขทะเบียน 
กบ 9284  รบ  จ านวน 9  รายการ

4,926.28          4,926.28          เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โตโยต้าธีรชัย ราชบุรี/
4,926.28 บาท

บริษัท โตโยต้าธีรชัย ราชบุรี/
4,926.28 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.140

ลว.2 ม.ีค.61

5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หมายเลขทะเบียน สทภ.7 
7440-001-0001-35 จ านวน 1  เคร่ือง

1,830.00          1,830.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
18,30.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
18,30.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.141

ลว.5 ม.ีค.61

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)  
จ านวน  1 รายการ

22,000.00        22,000.00        เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอารยะการไฟฟ้า และวิทยุ/
22,000.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟ้า และวิทยุ/
22,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.142

ลว.5 ม.ีค.61

7 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  1 รายการ 1,200.00          1,200.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน ทีดีไซน/์
1,200.00 บาท

ร้าน ทีดีไซน/์
1,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.143

ลว.6 ม.ีค.61

8 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  5 รายการ 1,000.00          1,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแฟ็กซ์แอนด์เดียก๊อปปี/๊
1,000.00 บาท

ร้านแฟ็กซ์แอนด์เดียก๊อปปี/๊
1,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.144

ลว.6 ม.ีค.61

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ำ้ภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซ้ือ/จดัจา้ง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จา้ง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จา้ง



แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ำ้ภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซ้ือ/จดัจา้ง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จา้ง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จา้ง

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน  6 รายการ 2,394.50          2,394.50          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
2,394.50 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
2,394.50 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.145

ลว.6 ม.ีค.61

10 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  1 รายการ 375.00             375.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
375.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
375.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.146

ลว.6 ม.ีค.61

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน  15 รายการ 7,375.00          7,375.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
7,375.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
7,375.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.147

ลว.6 ม.ีค.61

12 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  1 รายการ 4,500.00          4,500.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
4,500.00 บาท

นางสาวสิริกร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
4,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.148

ลว.7 ม.ีค.61

13 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  1 รายการ 6,200.00          6,200.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
6,200.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
6,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.149

ลว.7 ม.ีค.61

14 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  1 รายการ 450.00             450.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกิตติศักด์ิ สกรีน/
450.00 บาท

ร้านกิตติศักด์ิ สกรีน/
450.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.150

ลว.7 ม.ีค.61

15 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
82-0949 รบ จ านวน 11  รายการ

26,100.00        26,100.00        เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
26,100.00 บาท บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
26,100.00 บาท บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.151

ลว.7 ม.ีค.61

16 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง  จ านวน  15 รายการ 2,405.00          2,405.00          เฉพาะ
เจาะจง

บริษัทเค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากัด/
2,405.00 บาท

บริษัทเค้ียงเส็ง ซัพพลายส์ จ ากัด/
2,405.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.152

ลว.12 ม.ีค.61



แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จา้ง โดยสังเขป
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ำ้ภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซ้ือ/จดัจา้ง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

/จา้ง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/
จา้ง

17 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  3 รายการ 2,050.00          2,050.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,050.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
2,050.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.153

ลว.15 ม.ีค.61

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน  7  
รายการและวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ

6,898.00          6,898.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
6,898.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
6,898.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.154

ลว.19 ม.ีค.61

19 รายงานขอซ้ือขอจ้าง  จ้างถ่ายเอกสาร  
จ านวน  9 รายการ

9,855.00          9,855.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,855.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
9,855.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.155

ลว.20 ม.ีค.61

20 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  3 รายการ 3,015.00          3,015.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,015.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,015.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.156

ลว.20 ม.ีค.61

21 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กฉ 9380 รบ จ านวน 9  รายการ

7,675.00          7,675.00          เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
7,675.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
7,675.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.157

ลว.22 ม.ีค.61


