
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ 9284 รบ. 
จ านวน 11 รายการ

6,413.58           6,413.58            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
6,413.58 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
6,413.58 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.055

ลงวันที  23 มกราคม 2562

2 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กฉ 7645 รบ. 
จ านวน 34 รายการ

81,820.00         81,820.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฎร์ แสงวิเศษ/
81,820.00 บาท

นายเอกราษฎร์ แสงวิเศษ/
81,820.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.056

ลงวันที  25 มกราคม 2562

3 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื อง 2,935.01           2,935.01            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
2,935.01 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
2,935.01 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.057

ลงวันที  25 มกราคม 2562

4 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื อง

850.00             850.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบท์/
850.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบท์/
850.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.058

ลงวันที  25 มกราคม 2562

5 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กพ 1286 รบ.  
จ านวน 10 รายการ

4,414.29           4,414.29            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
4,414.29 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
4,414.29 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.059

ลงวันที  28 มกราคม 2562

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าดื ม)  จ านวน  1 รายการ 1,300.00           1,300.00            เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.รุจิภา  คงดี/
1,300.00 บาท

น.ส.รุจิภา  คงดี/
1,300.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.060

ลงวันที  30 มกราคม 2562

7 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 4080 รบ.  
จ านวน 4 รายการ

4,100.00           4,100.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฎร์ แสงวิเศษ/
4,100.00 บาท

นายเอกราษฎร์ แสงวิเศษ/
4,100.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.061

ลงวันที  4 กุมภาพันธ์ 2562

8 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด  
จ านวน  1 รายการ

400.00             400.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
400.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ/์
400.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.062

ลงวันที  6 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2562
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  กุมภาพันธ์ 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

9 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารส่วนวิชาการ
และแนวร้ัว จ านวน 2 รายการ

14,860.00         14,860.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายอนุรัตน์ เรืองทับ/
14,860.00 บาท

นายอนุรัตน์ เรืองทับ/
14,860.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.063

ลงวันที  7 กุมภาพันธ์ 2562

10 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กบ 9280 รบ. 
จ านวน 14 รายการ

8,562.14           8,562.14            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
8,562.14 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
8,562.14 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.064

ลงวันที  8 กุมภาพันธ์ 2562

11 ซ้ือวัสดุการเกษตร  จ านวน  3 รายการ 887.00             887.00               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/
887.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/
887.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.065

ลงวนัที  12 กมุภาพนัธ ์2562

12 จ้างซ่อมเครื องพิมพ์เอกสาร จ านวน 2 เครื อง 4,900.00           4,900.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบท์/
4,900.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบท์/
4,900.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.066

ลงวนัที  14 กมุภาพนัธ ์2562

13 ประกวดราคาซ้ือเครื องมือทดสอบแรงดึง
ของเหล็กพร้อมอุปกรณ์

4,100,000.00    4,100,000.00     e-bidding 1) บจก.ซอยล์เทสด้ิงสยาม/
4,070,000.00 บาท
2) บจก.บอสเซ่น (ประเทศ
ไทย)/4,089,000.00 บาท
3) บจก.เบสท์ อินสตรูเมนท์ 
แอนด์ เซอร์วิส/
4,094,599.00 บาท

บจก.ซอยล์เทสด้ิงสยาม/
4,070,000.00 บาท

ราคาต  าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

 - อยู่ระหว่าง
เรียกท าสัญญา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

14 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วยบ้านหนอง
ยายเอม - บ้านหนองเสือ หมู่ที  11 
ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-450

7,800,000.00    7,763,700.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

15 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าคลองตาจิตร (คลอง
แก่ง) หมู่ที  1 ต าบลอ่างทอง  
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสโครงการ ปข.20-4-452

5,290,900.00    5,268,300.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

16 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า บ้านทุ่งพุฒิ 
หมู่ที  11 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-454

6,091,000.00    6,068,800.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

17 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วยตาหมง 
หมู่ที  8 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-457

9,400,000.00    9,399,700.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

18 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วยยายแก่น หมู่
ที  8 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-462

9,850,000.00    9,849,900.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

19 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าหินเทิน หมู่ที  5 
ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-463

6,227,200.00    6,226,700.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

20 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วย
หนองแก-วังไทร (ตอน 2) หมู่ที  3 ต าบลไร่ใหม่ 
อ าเภอสามร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัส
โครงการ ปข.20-4-486

5,212,000.00    5,211,700.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

21 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วยหนองน้ า
เขียว-บ่อจันทร์ หมู่ที  5 ต าบลอ่าวน้อย 
อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-451

8,480,500.00    8,480,000.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

22 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วยหนองพริง
พราย หมู่ที  8 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-459

7,700,000.00    7,699,700.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

23 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าคลองไข่เน่า 
หมู่ที  4 ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-464

9,850,000.00    9,849,800.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

24 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วยด่านมะเกลือ 
หมู่ที  7 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข.20-4-487

3,022,900.00    3,022,800.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร
ประกวดราคา

25 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าวังยาง หมู่ที  4 
ต าบลอ่างทอง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ 
ปข. 20-4-453

7,783,500.00    7,783,400.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา

26 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วยหนองครก 
หมู่ที  4 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. 
20-4-455

8,996,000.00    8,995,800.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา

27 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วย
หนองพลับ-อ่างเก็บน้ านาวัลเปรียง หมู่ที  8 
ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ 
ปข. 20-4-458

8,798,600.00    8,798,400.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา

28 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วย
บ้านวิ งน้อย-ลุงฉัตร หมู่ที  8 ต าบลสามกระทาย 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสโครงการ ปข. 20-4-460

8,700,000.00    8,699,800.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

29 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วยตาเมฆ 
หมู่ที  8 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ 
ปข. 20-4-461

9,795,700.00    9,795,500.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา

30 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าล าห้วยน้อย 
หมู่ที  10 ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ 
ปข. 20-4-488

5,881,400.00    5,881,200.00     e-bidding  -  -  -  - อยู่ระหว่าง
ร่างเอกสาร

ประกวดราคา


