
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  1 รายการ 1,400.00         1,400.00           เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,400.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,400.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.323

ลว.17 ส.ค. 61

2 จ้างทําป้ายไวนิล  จํานวน  1 ป้าย 450.00            450.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
450.00 บาท

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
450.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.324

ลว.17 ส.ค. 61

3 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  4 รายการ 
วัสดุโฆษณา จํานวน 1 รายการ และวัสดุ
งานบ้านงานครัว จํานวน 1 รายการ

3,588.00         3,588.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
3,588.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
3,588.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.325

ลว.17 ส.ค. 61

4 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  8 รายการ 2,765.00         2,765.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
2,765.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
2,765.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.326

ลว.22 ส.ค. 61

5 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย 300.00            300.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
300.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
300.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.327

ลว.22 ส.ค. 61

6 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  5 รายการ 1,370.00         1,370.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
1,370.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
1,370.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.328

ลว.23 ส.ค. 61

7 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  กฉ 9371 รบ 
จํานวน 6 รายการ

17,750.00       17,750.00         เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
17,750.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
17,750.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.329

ลว.23 ส.ค. 61

8 จ้างทํากระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน 
จํานวน 400 ใบ

32,000.00       32,000.00         เฉพาะ
เจาะจง

นางขนิษฐา สองสี/32,000.- นางขนิษฐา สองสี/32,000.- ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.330

ลว.23 ส.ค. 61

9 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  6 รายการ 3,080.00         3,080.00           เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,080.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,080.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.331

ลว.24 ส.ค. 61

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

10 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 82-1454 รบ 
จํานวน 5 รายการ

3,660.00         3,660.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
3,660.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
3,660.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.332

ลว.27 ส.ค. 61

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน  1 เคร่ือง 1,700.00         1,700.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
1,700.00 บาท

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
1,700.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.333

ลว.28 ส.ค. 61

12 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  8 รายการ 12,925.00       12,925.00         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
12,925.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
12,925.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.334

ลว.28 ส.ค. 61

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน  11 รายการ 15,000.00       15,000.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
15,000.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
15,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.335

ลว.30 ส.ค. 61

14 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน  24 รายการ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ

16,123.00       16,123.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
16,123.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
16,123.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.336

ลว.30 ส.ค. 61

15 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 
วัสดุคอม จํานวน 6 รายการ และวัสดุไฟฟ้า จํานวน
 1 รายการ

88,084.00       88,084.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
88,084.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
88,084.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.337

ลว.30 ส.ค. 61

16  ซ้ือวัสดุสํานักงาน (น้ําด่ืม)  จํานวน  1 รายการ 1,300.00         1,300.00           เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.338

ลว.31 ส.ค. 61

17 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  8 รายการ 2,765.00         2,765.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
2,765.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
2,765.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.339

ลว.31 ส.ค. 61

18 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 82-0949 รบ. 
จํานวน 1 รายการ

6,600.00         6,600.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
6,600.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
6,600.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.340

ลว.31 ส.ค. 61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

19 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กฉ 9380 รบ.  
จํานวน 6 รายการ

25,935.00       25,935.00         เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
25,935.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
25,935.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.341

ลว.31 ส.ค. 61

20 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 5  รายการ 
และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
จํานวน 1 รายการ

1,494.00         1,494.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
1,494.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
1,494.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.342

ลว.3 ก.ย. 61

21 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  7 รายการ 2,800.00         2,800.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
2,800.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
2,800.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.343

ลว.3 ก.ย. 61

22 จ้างย้ายโทรศัพท์ภายใน  จํานวน  2 จุด 2,010.00         2,010.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,010.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,010.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.344

ลว.3 ก.ย. 61

23 ซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (น้ํามันดีเซล) 
จํานวน 3,000 ลิตร

89,310.00       89,310.00         เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณ/
89,310.00 บาท

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณ/
89,310.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.345

ลว.3 ก.ย. 61

24 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข 5229 รบ  
จํานวน 7 รายการ

1,568.62         1,568.62           เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
1,568.62

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
1,568.63

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.346

ลว.4 ก.ย. 61

25 จ้างติดต้ังกล้องวีดิโอระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ 
 จํานวน  1 รายการ

5,510.00         5,510.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
5,510.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
5,510.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.347

ลว.4 ก.ย. 61

26 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข 2834 รบ. 
จํานวน 6 รายการ

17,200.00       17,200.00         เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
17,200.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
17,200.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.348

ลว.4 ก.ย. 61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

27 จ้างซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3  เคร่ือง

7,300.00         7,300.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
7,300.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
7,300.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.349

ลว.4 ก.ย. 61

28 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  5 รายการ 2,680.00         2,680.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
2,680.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
2,680.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.350

ลว.5 ก.ย. 61

29 จ้างทําป้ายไวนิล  จํานวน  1 ป้าย 300.00            300.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทีดีไซน์/300.00 บาท ร้านทีดีไซน์/300.00 บาท ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.351

ลว.5 ก.ย. 61

30 จ้างทําป้ายไวนิล  จํานวน  2 ป้าย 1,050.00         1,050.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
1,050.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
1,050.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.352

ลว.5 ก.ย. 61

31 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ 22,360.00       22,360.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านจเร คอมพิวเตอร์/
22,360.00 บาท

ร้านจเร คอมพิวเตอร์/
22,360.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.353

ลว.5 ก.ย. 61

32 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน 1 รายการ 3,000.00         3,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.354

ลว.5 ก.ย. 61

33 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  4 รายการ 3,470.00         3,470.00           เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,470.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
3,470.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.355

ลว.5 ก.ย. 61

34 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  4 รายการ 7,500.00         7,500.00           เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,500.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
7,500.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.356

ลว.5 ก.ย. 61

35 จ้างซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1  เคร่ือง

643.07            643.07             เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
643.07 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
643.07 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.357

ลว.6 ก.ย. 61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

36 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  6 รายการ 4,015.00         4,015.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
4,015.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
4,015.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.358

ลว.6 ก.ย. 61

37 จ้างทําป้ายไวนิล  จํานวน  2 ป้าย 1,550.00         1,550.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
1,550.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
1,550.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.359

ลว.7 ก.ย. 61

38  จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  2 รายการ 625.00            625.00             เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
625.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
625.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.360

ลว.7 ก.ย. 61

39 จ้างทําป้ายไวนิล  จํานวน  3 ป้าย 1,625.00         1,625.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
1,625.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
1,625.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.361

ลว.7 ก.ย. 61

40 จ้างทําป้ายไวนิล  จํานวน  1 ป้าย 300.00            300.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทีดีไซน์/300.00 บาท ร้านทีดีไซน์/300.00 บาท ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.362

ลว.7 ก.ย. 61

41 จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 3 ป้าย 1,200.00         1,200.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทีดีไซน์/1,200.00 บาท ร้านทีดีไซน์/1,200.00 บาท ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.363

ลว.7 ก.ย. 61

42 จ้างทําป้ายไวนิล  จํานวน  1 ป้าย 1,000.00         1,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทีดีไซน์/1,000.00 บาท ร้านทีดีไซน์/1,000.00 บาท ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.364

ลว.7 ก.ย. 61

43 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  12 รายการ 33,377.00       33,377.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
33,377.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
33,377.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.365

ลว.7 ก.ย. 61

44  จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กง 3563 รบ.  
จํานวน 3 รายการ

5,700.00         5,700.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
5,700.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
5,700.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.366

ลว.7 ก.ย. 61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

45 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  2 รายการ 11,250.00       11,250.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
11,250.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
11,250.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.367

ลว.7 ก.ย. 61

46 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  8 รายการ 5,000.00         5,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
5,000.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี้/
5,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.368

ลว.7 ก.ย. 61

47 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  4 รายการ 34,400.50       34,400.50         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
34,400.50 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
34,400.50 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.369

ลว.7 ก.ย. 61

48 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  4 รายการ 12,091.00       12,091.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
12,091.00 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
12,091.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.371

ลว.10 ก.ย. 61

49 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  4 รายการ 
และวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

97,370.00       97,370.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
97,370.00 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
97,370.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.370

ลว.7 ก.ย. 61

50 จ้างซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3  เคร่ือง

7,370.00         7,370.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
7,370.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
7,370.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.372

ลว.10 ก.ย. 61

51 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  1 รายการ

9,457.00         9,457.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
9,457.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
9,457.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.373

ลว.10 ก.ย. 61

52 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  1 รายการ

19,050.00       19,050.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอารยะการฟ้าและวิทยุ/
19,050.00 บาท

ร้านอารยะการฟ้าและวิทยุ/
19,050.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.374

ลว.10 ก.ย. 61

53 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  นง 4989 รบ.  
จํานวน 12 รายการ

4,243.62         4,243.62           เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี
มอเตอร์/4,243.62 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี
มอเตอร์/4,243.62 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.375

ลว.10 ก.ย. 61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

54 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  15 รายการ 27,858.00       27,858.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
27,858.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
27,858.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.376

ลว.11 ก.ย. 61

55 จ้างทําสต๊ิกเกอร์ป้ายสถานี  จํานวน  39 แผ่น 12,480.00       12,480.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
12,480.00 บาท

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
12,480.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.377

ลว.11 ก.ย. 61

56 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  13 รายการ 5,614.00         5,614.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
5,614.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
5,614.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.378

ลว.11 ก.ย. 61

57 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน   กพ 1287 รบ.  
จํานวน 9 รายการ

2,433.18         2,433.18           เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,433.18 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,433.18 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.379

ลว.12 ก.ย. 61

58 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  9 รายการ 9,920.00         9,920.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
9,920.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
9,920.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.380

ลว.12 ก.ย. 61

59 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  59 รายการ 11,982.00       11,982.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเอเอส ก๊อปปี้เซนเตอร์/
11,982.00 บาท

ร้านเอเอส ก๊อปปี้เซนเตอร์/
11,982.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.381

ลว.12 ก.ย. 61

60 จ้างทําป้ายไวนิล  จํานวน  4 ป้าย 3,540.00         3,540.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
3,540.00 บาท

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
3,540.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.382

ลว.12 ก.ย. 61

61 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  6 รายการ 4,680.00         4,680.00           เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
4,680.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
4,680.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.383

ลว.12 ก.ย. 61

62 จ้างซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3  เคร่ือง

3,030.00         3,030.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
3,030.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
3,030.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.384

ลว.13 ก.ย. 61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

63 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  5 รายการ 18,391.00       18,391.00         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
18,391.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
18,391.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.385

ลว.13 ก.ย. 61

64 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  5 รายการ 14,445.00       14,445.00         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
14,445.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
14,445.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.386

ลว.13 ก.ย. 61

65 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  กง 4950 รบ. 
จํานวน 7 รายการ

17,500.00       17,500.00         เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
17,500.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
17,500.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.387

ลว.13 ก.ย. 61

66 จ้างถ่ายเอกสาร  จํานวน  2 รายการ 5,750.00         5,750.00           เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
5,750.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/
5,750.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.388

ลว.13 ก.ย. 61

67 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  2 รายการ 
และวัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ

33,375.00       33,375.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
33,375.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
33,375.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.389

ลว.13 ก.ย. 61

68 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  82-0949 รบ.  
จํานวน 5 รายการ

4,700.00         4,700.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
4,700.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
4,700.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.390

ลว.14 ก.ย. 61

69 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  กบ 9284 รบ. 
จํานวน 13 รายการ

4,757.22         4,757.22           เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
4,757.22 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
4,757.22 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.391

ลว.14 ก.ย. 61

70 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  กบ 1095 รบ. 
จํานวน 17 รายการ

8,589.96         8,589.96           เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี
มอเตอร์/8,589.96 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี
มอเตอร์/8,589.96 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.392

ลว.14 ก.ย. 61

71 จ้างทําตรายาง  จํานวน  7 รายการ 1,520.00         1,520.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
1,520.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
1,520.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.393

ลว.17 ก.ย. 61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

72 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  8 รายการ 90,843.00       90,843.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
90,843.00 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
90,843.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.394

ลว.17 ก.ย. 61

73 จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 7 จํานวน 1 รายการ

5,500.00         5,500.00           เฉพาะ
เจาะจง

หจก.บุญเนตร วิศวกรรม/
5,500.00 บาท

หจก.บุญเนตร วิศวกรรม/
5,500.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.395

ลว.18 ก.ย. 61

74 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนและแนวร้ัว
ภายในสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7  
จํานวน 2 รายการ

9,600.00         9,600.00           เฉพาะ
เจาะจง

จสอ.วิโรจน์ ใจมุ่ง/
9,600.00 บาท

จสอ.วิโรจน์ ใจมุ่ง/
9,600.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.396

ลว.18 ก.ย. 61

75 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  8 รายการ 10,815.00       10,815.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
10,815.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
10,815.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.397

ลว.18 ก.ย. 61

76 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  กค 6217 รบ. 
จํานวน 2 รายการ

1,030.00         1,030.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
1,030.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
1,030.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.398

ลว.18 ก.ย. 61

77 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  กฉ 9371 รบ. 
จํานวน 8 รายการ

9,220.00         9,220.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
9,220.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
9,220.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.399

ลว.18 ก.ย. 61

78 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  กน 5980 รบ.  
จํานวน 2 รายการ

6,400.00         6,400.00           เฉพาะ
เจาะจง

อู่ราชบุรีออยล์/
6,400.00 บาท

อู่ราชบุรีออยล์/
6,400.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.400

ลว.18 ก.ย. 61

79 ซ้ือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  22 รายการ 90,217.00       90,217.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
90,217.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
90,217.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.401

ลว.18 ก.ย. 61

80 จ้างซ่อมแซมย้ายหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7  
จํานวน 5 รายการ

30,825.00       30,825.00         เฉพาะ
เจาะจง

นายวทัญญู มีทอง/
30,825.00 บาท

นายวทัญญู มีทอง/
30,825.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.402

ลว.18 ก.ย. 61



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

81 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด  
จํานวน 5 รายการ

49,980.00       49,980.00         เฉพาะ
เจาะจง

นายวทัญญู มีทอง/
49,980.00 บาท

นายวทัญญู มีทอง/
49,980.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.403

ลว.18 ก.ย. 61

82 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จํานวน  5 เคร่ือง

145,000.00     145,000.00       เฉพาะ
เจาะจง

บจก.บีพี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนชั่น
แนล/145,000.00 บาท

บจก.บีพี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนชั่น
แนล/145,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.404

ลว.19 ก.ย. 61

83 ซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เคร่ือง

12,000.00       12,000.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.บีพี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนชั่น
แนล/12,000.00 บาท

บจก.บีพี.ซีซีทีวี อินเตอร์เนชั่น
แนล/12,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.405

ลว.19 ก.ย. 61

84 ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  1 รายการ

53,625.00       53,625.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
53,625.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
53,625.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.406

ลว.19 ก.ย. 61

85 ซ้ือวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2 รายการ 
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ และวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน  1 รายการ

5,970.00         5,970.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
5,970.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
5,970.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.407

ลว.20 ก.ย. 61

86 จ้างย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุม  
จํานวน 1 รายการ

6,500.00         6,500.00           เฉพาะ
เจาะจง

นายไพบูล ครองตี/
6,500.00 บาท

นายไพบูล ครองตี/
6,500.00 บาท

ราคาตํ่าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.408

ลว.20 ก.ย. 61

87 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ํา
บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตําบลสามร้อยยอด 
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-437

2,500,000.00   1,027,500.00    e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
1,000,000.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
1,000,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 124/2561  
ลงวนัที่ 20 กนัยายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

88 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ํา
บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 ตําบลสามร้อยยอด 
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-438

2,700,000.00   1,613,600.00    e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
1,583,000.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
1,583,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 125/2561  
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

89 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ํา
บ้านหนองคาง หมู่ที่ 3 ตําบลศิลาลอย 
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-436 

4,700,000.00   4,003,700.00    e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
3,970,000.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
3,970,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 126/2561  
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

90 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําบริเวณหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติ ที่ กร.5 (ห้วยลึก) 
บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ตําบลหาดขาม 
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-442 

2,590,000.00   2,277,000.00    e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
2,245,000.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
2,245,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 127/2561  
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

91 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําห้วยร่อนแก่น 
บ้านหนองไทร หมู่ที่ 6 ตําบลไร่เก่า 
อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-444 

3,596,300.00   3,568,600.00    e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
3,538,000.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
3,538,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 128/2561  
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

92 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระน้ําสาธารณะ
ซอย 10 (สระตาสุข) บ้านหนองเอื้อง หมู่ที่ 6 
ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
รหัสโครงการ พบ.19-4-143

1,759,500.00   1,759,400.00    e-bidding หจก.โชควันฉัตรท่ายาง
ก่อสร้าง/1,747,000.00 บาท

หจก.โชควันฉัตรท่ายาง
ก่อสร้าง/1,747,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 129/2561  
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

93 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําลําห้วยใหญ่ 
หมู่ที่ 4,5 ตําบลไร่ใหม่ อําเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ 
ปข.20-4-445

7,091,900.00   6,460,200.00    e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
6,426,000.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
6,426,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 130/2561  
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

94 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําห้วยหนองจิก-บ่อตา
เดช หมู่ที่ 4 ตําบลไร่ใหม่ อําเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ 
ปข.20-4-447

9,256,800.00   9,255,700.00    e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
9,220,000.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
9,220,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 131/2561 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

95 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําลําห้วยหนองแก 
หมู่ที่ 8 ตําบลสามกระทาย อําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-439

9,692,200.00   8,964,800.00    e-bidding หจก.ส.จ.ต๋ี/
8,930,000.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/
8,930,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 132/2561 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

96 ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บครุภัณฑ์สํารวจ 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 หมู่ที่ 4 
ตําบลห้วยไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

100,000.00     100,000.00       เฉพาะ
เจาะจง

หจก.รัตนพรรณก่อสร้าง/
100,000.00 บาท

หจก.รัตนพรรณก่อสร้าง/
100,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 133/2561 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

97 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ําหนอง
อาสา บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตําบลวังหว้า อําเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.
13-4-385

1,460,000.00   1,460,000.00    e-bidding หจก.กิจสมชัย/
1,007,000.00 บาท

หจก.กิจสมชัย/
1,007,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 134/2561  
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

98 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําบ้านคลิต้ีล่าง 
หมู่ที่ 4 ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี รหัสโครงการ  กจ.14-3-008

7,663,400.00   6,291,600.00    e-bidding หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
5,967,000.00 บาท

หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
5,967,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 135/2561 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

99 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา หมู่ที่ 4 
ตําบลท่าตะคร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี รหัสโครงการ 
พบ.19-4-148

1,910,200.00   702,100.00       e-bidding 1.หจก.โชควันฉัตรท่ายาง
ก่อสร้าง/697,000.00 บาท
2.หจก.พรประวัตก่อสร้าง/
701,616.79 บาท
3.หจก.เถ้าแก่น้อย/
702,109.15 บาท

หจก.โชควันฉัตรท่ายาง
ก่อสร้าง/697,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 136/2561 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

100 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําสระเก็บน้ํา
สาธารณะหนองโดน หมู่ที่ 8 ตําบลพลับพลาไชย 
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ.13-4-381

1,086,000.00   1,086,000.00    e-bidding 1 หจก.กิจสมชัย/
749,340.00 บาท
2 หจก.ทรัพย์ดอนทอง/
922,065.00 บาท

หจก.กิจสมชัย/
749,340.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 137/2561 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561

101 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําหน้าฝายดินโส 
หมู่ที่ 4 ตําบลสหกรณ์นิคม อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-525

2,344,600.00   2,344,200.00    e-bidding 1 บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,440,000.00 บาท
2 หจก.ทรัพย์ดอนทอง/
1,887,800.00 บาท
3 กิจการร่วมค้า สหะพีที
ดับบลิว/2,065,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
1,440,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 138/2561 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561

102 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ํา พร้อมระบบกระจาย
น้ํา หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไผ่ อําเภอด่านมะขามเต้ีย 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ  กจ.14-3-010

3,816,700.00   3,675,700.00    e-bidding 1 บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,819,000.00 บาท
2 กิจการร่วมค้า สหะพีที
ดับบลิว/3,120,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
2,819,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 139/2561 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561

103 จ้างที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจออกแบบปรับปรุง
ดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ํามรสวบ ตําบลชัยเกษม 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1,500,000.00   1,500,000.00    เฉพาะ
เจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
1,497,012.50 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
1,497,012.50 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 140/2561 
ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

104 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ํา
พุขี้เหล็กพร้อมระบบกระจายน้ํา หมู่ที่ 12 
ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-3-006

6,888,800.00   6,881,900.00    e-bidding บจก.เขาขวางเจริญศรี/
6,650,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
6,650,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 141/2561 
ลงวันที่ 26 กันยายน 2561



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

105 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจาย
น้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยเขย่ง (แปลง 70 ไร่) หมู่ที่ 3 
ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 รหัสโครงการ กจ.14-4-350

9,800,000.00   9,793,900.00    e-bidding 1 บจก.เขาขวางเจริญศรี/
8,800,000.00 บาท
2 บจก.โอเอ็น คอนสตรัคชั่น/
9,075,000.00 บาท
3 หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
9,090,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
8,800,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 142/2561 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2561

106 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําจากฝายบ้านเตา
ถ่าน หมู่ที่ 2,7 ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-014

8,850,800.00   6,954,800.00    e-bidding 1 บจก.เขาขวางเจริญศรี/
5,980,000.00 บาท
2 หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
6,390,000.00 บาท

บจก.เขาขวางเจริญศรี/
5,980,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 143/2561 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2561

107 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน ส่วนประสาน
และบริหารจัดการลุ่มน้ําท่าจีน หมู่ที่ 4 
ตําบลร้ัวใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

490,000.00     490,000.00       เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โรมดีไซน์ คอนสตรัคชั่น/
490,000.00 บาท

บจก.โรมดีไซน์ คอนสตรัคชั่น/
490,000.00 บาท

ราคาตํ่าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที่ 144/2561 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2561

108 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบลกลอนโด 
อําเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสโครงการ กจ.14-3-020

1,990,100.00   1,983,000.00    e-bidding  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที่
79/2561

ลงวันที่ 21 ก.ย.62

ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

109 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านไร่ป้า หมู่ที่ 5 ตําบล
ห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
รหัสโครงการ กจ.14-3-026

1,990,000.00   1,990,000.00    e-bidding  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที่
80/2561

ลงวันที่ 21 ก.ย.62

อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

110 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําแม่น้ําภาชี  หมู่ที่ 4  
ตําบลสวนผ้ึง  อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ  รบ.14-4-357

9,975,100.00   9,975,000.00    e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา

111 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ําลําห้วยบ่อ  หมู่ที่ 1,2 
 ตําบลสวนผ้ึง  อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี รหัส
โครงการ รบ.14-4-358

14,685,500.00    14,685,300.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา

112 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นแม่น้ําลําภาชี  
บ้านทุ่งแหลม  หมู่ที่ 3  ตําบลป่าหวาย  
อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ  
รบ.14-4-359

45,027,200.00    45,025,700.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา

113 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา บ้านป่าแดง 
หมู่ที่ 3 ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-149

1,900,000.00   1,899,600.00    e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา

114 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองมดแดง 
หมู่ที่ 2 ตําบลสนามคลี อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-382

1,080,000.00   1,012,000.00    e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา


