
แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จา้งเชือ่มต่อระบบเครือข่ายส าหรับการประชุม
ทางไกลอัตโนมัติ จ านวน 1  รายการ

20,000.00          20,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. เอส.ซี.พี ซิสเท็ม/
20,000.00 บาท

บจก. เอส.ซี.พี ซิสเท็ม/
20,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.176

ลว.25 เม.ย. 61

2 จา้งถ่ายเอกสาร  จ านวน  4  รายการ 3,210.00            3,210.00             เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,210.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,210.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.177

ลว.27 เม.ย. 61

3 จา้งท าป้ายไวนิล  จ านวน  9  ป้าย 2,700.00            2,700.00             เฉพาะ
เจาะจง

เมืองราชการพิมพ/์2,700.00 บาท เมืองราชการพิมพ/์2,700.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.178

ลว.27 เม.ย. 61

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,780.00            3,780.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านธนกฤติพานิช/3,780.00 บาท ร้านธนกฤติพานิช/3,780.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.179

ลว.27 เม.ย. 61

5 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กบ 1096 รบ จ านวน 18 รายการ

9,485.55            9,485.55             เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี มอเตอร์/
9,485.55.00 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี มอเตอร์/
9,485.55.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.180

ลว.30 เม.ย. 61

6 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.181

ลว.1 พ.ค. 61

7 จา้งถ่ายเอกสาร  จ านวน  1  รายการ 3,000.00            3,000.00             เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.182

ลว.1 พ.ค. 61

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,375.00            4,375.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/4,375.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/4,375.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.183

ลว.1 พ.ค. 61

9 จา้งถ่ายเอกสาร  จ านวน  4  รายการ 3,125.00            3,125.00             เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,125.00 บาท

นางสาวสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,125.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.184

ลว.2 พ.ค. 61

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง



แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 
และวัสดุโฆษณาฯ จ านวน 2 รายการ

4,445.00            4,445.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/4,445.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/4,445.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.185

ลว.2 พ.ค. 61

11 จา้งท าป้ายไวนิล  จ านวน  1 รายการ 300.00               300.00                เฉพาะ
เจาะจง

เมืองราชการพิมพ/์300.00 บาท เมืองราชการพิมพ/์300.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.186

ลว.2 พ.ค. 61

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 7,500.00            7,500.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/7,500.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/7,500.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.187

ลว.2 พ.ค. 61

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน  3 รายการ 
และวัสดุโฆษณาฯ จ านวน 2 รายการ

3,436.00            3,436.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/3,436.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/3,436.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.188

ลว.2 พ.ค. 61

14 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 1  รายการ 
วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  1  รายการ 
และวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ

10,835.00          10,835.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/10,835.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/10,835.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.189

ลว.2 พ.ค. 61

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7  รายการ

74,962.00          74,962.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/74,962.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/74,962.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.190

ลว.2 พ.ค. 61

16  จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลขทะเบียน 
บว 3568 รบ จ านวน 1 รายการ

3,200.00            3,200.00             เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/3,200.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/3,200.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.191

ลว.2 พ.ค. 61

17 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กง 3563 รบ จ านวน 2 รายการ

895.00               895.00                เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/895.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/895.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.192

ลว.2 พ.ค. 61

18 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กจ 6033 รบ จ านวน 5  รายการ

8,930.00            8,930.00             เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/8,930.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/8,930.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.193

ลว.2 พ.ค. 61



แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

19 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
82-0949 รบ จ านวน 6  รายการ

13,810.00          13,810.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/13,810.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/13,810.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.194

ลว.2 พ.ค. 61

20 จา้งท าป้ายไวนิล  จ านวน  2 ป้าย 1,050.00            1,050.00             เฉพาะ
เจาะจง

เมืองราชการพิมพ/์1,050.00 บาท เมืองราชการพิมพ/์1,050.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.195

ลว.3 พ.ค. 61

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25 รายการ 49,742.00          49,742.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/49,742.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/49,742.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.196

ลว.3 พ.ค. 61

22 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะขาพับ) 
จ านวน 10 ตัว

12,300.00          12,300.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
12,300.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
12,300.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.197

ลว.3 พ.ค. 61

23 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เกา้อี้บุนวมไม่มีล้อ) 
จ านวน 70 ตัว

33,600.00          33,600.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
33,600.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
33,600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.198

ลว.3 พ.ค. 61

24 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เกา้อี้ประธานบุนวมมีล้อ)
 จ านวน 1 ตัว

7,000.00            7,000.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/7,000.00
 บาท

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/7,000.00
 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.199

ลว.3 พ.ค. 61

25 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เกา้อี้บุนวมมีล้อ) 
จ านวน 28 ตัว

98,000.00          98,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
98,000.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
98,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.200

ลว.3 พ.ค. 61

26 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) จ านวน 1 ชุด

28,200.00          28,200.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. เอส.ซี.พี ซิสเท็ม/
28,200.00 บาท

บจก. เอส.ซี.พี ซิสเท็ม/
28,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.201

ลว.3 พ.ค. 61

27 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) จ านวน 1 ชุด

9,500.00            9,500.00             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. เอส.ซี.พี ซิสเท็ม/
9,500.00 บาท

บจก. เอส.ซี.พี ซิสเท็ม/
9,500.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.202

ลว.3 พ.ค. 61



แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

28 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม) จ านวน 1 ชุด

335,445.00        335,445.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก. เอส.ซี.พี ซิสเท็ม/
335,445.00 บาท

บจก. เอส.ซี.พี ซิสเท็ม/
335,445.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.203

ลว.3 พ.ค. 61

29 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(บอร์ดก ามะหย่ี) จ านวน 10  ชุด

37,000.00          37,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/37,000.00 บาท ร้านศึกษาภัณฑ์/37,000.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.204

ลว.3 พ.ค. 61

30 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
(โต๊ะประชุมพร้อมแผ่นเข้ามุม) จ านวน 1 ชุด

129,800.00        129,800.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
129,800.00 บาท

ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์/
129,800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.205

ลว.3 พ.ค. 61

31 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กบ 9280 รบ จ านวน 10 รายการ

3,641.21            3,641.21             เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,641.21 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,641.21 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.206

ลว.4 พ.ค. 61

32 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 16  รายการ 
วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 
และวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  3  รายการ

12,987.00          12,987.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/
12,987.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/
12,987.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.207

ลว.7 พ.ค. 61

33 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กบ 9072 รบ จ านวน 5 รายการ

2,347.05            2,347.05             เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,347.05 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,347.05 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.208

ลว.7 พ.ค. 61

34 จา้งซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน จ านวน 1 รายการ 860.00               860.00                เฉพาะ
เจาะจง

นายวทัญญู มีทอง/860.00 บาท นายวทัญญู มีทอง/860.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.209

ลว.8 พ.ค. 61

35 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กง 4950 รบ จ านวน 2 รายการ

1,360.00            1,360.00             เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/1,360.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/1,360.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.210

ลว.9 พ.ค. 61

36 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
นข 2834 รบ จ านวน 6 รายการ

19,250.00          19,250.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/19,250.00 บาท อู่ราชบุรีออยล์/19,250.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.211

ลว.9 พ.ค. 61



แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

37 จา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 2  
เคร่ือง

1,600.00            1,600.00             เฉพาะ
เจาะจง

นางสาววรรณภา ไทยประยูร/
1,600.00 บาท

นางสาววรรณภา ไทยประยูร/
1,600.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.212

ลว.10 พ.ค. 61

38 จา้งถ่ายเอกสาร  จ านวน  5  รายการ 3,200.00            3,200.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ กอ๊ปปี/้
3,200.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ กอ๊ปปี/้
3,200.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.213

ลว.10 พ.ค. 61

39 จา้งถ่ายเอกสาร  จ านวน  5  รายการ 800.00               800.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ กอ๊ปปี/้
800.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ กอ๊ปปี/้
800.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.214

ลว.10 พ.ค. 61

40 จา้งท าป้ายไวนิล  จ านวน  2  ป้าย 600.00               600.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทีดีไซน/์600.00 บาท ร้านทีดีไซน/์600.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.215

ลว.10 พ.ค. 61

41 จา้งถ่ายเอกสาร  จ านวน  4  รายการ 560.00               560.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ กอ๊ปปี/้
560.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ กอ๊ปปี/้
560.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.216

ลว.15 พ.ค. 61

42 จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 300.00               300.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทีดีไซน/์300.00 บาท ร้านทีดีไซน/์300.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.217

ลว.15 พ.ค. 61

43 จา้งซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ห้องประชุม  จ านวน  2  รายการ

25,100.00          25,100.00           เฉพาะ
เจาะจง

หจก.รัตนพรรณกอ่สร้าง/
25,100.00 บาท

หจก.รัตนพรรณกอ่สร้าง/
25,100.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.218

ลว.17 พ.ค. 61

44 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 2 เคร่ือง

7,000.00            7,000.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
7,000.00 บาท

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
7,000.00 บาท

ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.219

ลว.17 พ.ค. 61

45 จา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 1  
เคร่ือง

2,100.00            2,100.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกกิาไบต์/2,100.00 บาท ร้านแคตตัสกกิาไบต์/2,100.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.220

ลว.18 พ.ค. 61



แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

46 จา้งท าป้ายไวนิล  จ านวน  1  ป้าย 1,080.00            1,080.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกติติศักด์ิสกรีน/1,080.00 บาท ร้านกติติศักด์ิสกรีน/1,080.00 บาท ราคาต่ าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.221

ลว.21 พ.ค. 61

47 ลงนามสัญญากอ่สร้างฝายน้ าล้นคลองหินจวง 
หมูท่ี่ 12 ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก 
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสโครงการ  
ปข.20-4-431

7,253,829.90     8,619,800.00      e-bidding หจก.มานะการโยธาและเพื่อน/
7,253,829.90 บาท

หจก.มานะการโยธาและเพื่อน/
7,253,829.90 บาท

ราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขที่ 
102/2561

ลว. 25 พ.ค. 61


