
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน  1 รายการ 525.00             525.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
525.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ/์
525.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.097

ลงวันที  20 มีนาคม 2562

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล จ านวน 3,000 ลิตร 82,410.00         82,410.00          เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณ/
82,410.00 บาท

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณ/
82,410.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.098

ลงวันที  21 มีนาคม 2562

3 จ้างท ากระเป๋าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 รายการ 250 ใบ

18,750.00         18,750.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางขนิษฐา สองสี/
18,75.00 บาท

นางขนิษฐา สองสี/
18,75.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.099

ลงวันที  25 มีนาคม 2562

4 จ้างซ่อมแซมระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค 
จ านวน 6 รายการ

32,000.00         32,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายวทัญญู มีทอง/
32,000.00 บาท

นายวทัญญู มีทอง/
32,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.100

ลงวันที  25 มีนาคม 2562

5 จ้างท ากระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 รายการ

16,250.00         16,250.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางขนิษฐา สองสี/
16,250.00 บาท

นางขนิษฐา สองสี/
16,250.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.101

ลงวันที  25 มีนาคม 2562

6 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กบ 9284 รบ. 
จ านวน 5 รายการ

2,467.42           2,467.42            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,467.42 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,467.42 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.102

ลงวันที  28 มีนาคม 2562

7 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 
จ านวน 1 รายการ

840.00             840.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไอไซน์โฆษณา/
840.00 บาท

ร้านไอไซน์โฆษณา/
840.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.103

ลงวันที  28 มีนาคม 2562

8 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 450.00             450.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไอไซน์โฆษณา/
450.00 บาท

ร้านไอไซน์โฆษณา/
450.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.104

ลงวันที  28 มีนาคม 2562

9 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 
จ านวน 1 รายการ

420.00             420.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไอไซน์โฆษณา/
420.00 บาท

ร้านไอไซน์โฆษณา/
420.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.105

ลงวันที  28 มีนาคม 2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน 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  เมษายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

10 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 
วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ

9,177.50           9,177.50            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
9,177.50 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
9,177.50 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.106

ลงวันที  28 มีนาคม 2562

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 22 รายการ 26,618.00         26,618.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
26,618.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
26,618.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.107

ลงวันที  28 มีนาคม 2562

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ 14,740.00         14,740.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
14,740.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
14,740.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.108

ลงวันที  28 มีนาคม 2562

13 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กง 4950 รบ. 
จ านวน 6 รายการ

2,880.00           2,880.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
2,880.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
2,880.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.109

ลงวันที  1 เมษายน 2562

14 จ้างซ่อมเครื องตัดหญ้า 
หมายเลขทะเบียน สทภ.7 3750-002-0003-1
จ านวน 5 รายการ

500.00             500.00               เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
500.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
500.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.110

ลงวันที  1 เมษายน 2562

15 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน บย 9817 รบ. 
จ านวน 9 รายการ

8,320.00           8,320.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
8,320.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
8,320.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.111

ลงวันที  1 เมษายน 2562

16 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 4989 รบ. 
จ านวน 2 รายการ

3,852.00           3,852.00            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
3,852.00 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
3,852.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.112

ลงวันที  2 เมษายน 2562

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ

50,134.00         50,134.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
50,134.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
50,134.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.113

ลงวันที  3 เมษายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

18 จ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 รายการ

18,800.00         18,800.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
18,800.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ/์
18,800.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.114

ลงวันที  5 เมษายน 2562

19 จ้างท ากระเป๋าพร้อมสกรีนประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 รายการ

30,000.00         30,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

นางขนิษฐา สองสี/
30,000.00 บาท

นางขนิษฐา สองสี/
30,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.115

ลงวันที  5 เมษายน 2562

20 ซ้ือน้ าดื มส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,300.00           1,300.00            เฉพาะ
เจาะจง

นางสาว รุจิรา จงดี/
1,300.00 บาท

นางสาว รุจิรา จงดี/
1,300.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.116

ลงวันที  5 เมษายน 2562

21 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กฉ 9380 รบ. 
จ านวน 6 รายการ

3,250.00           3,250.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
3,250.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
3,250.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.117

ลงวันที  9 เมษายน 2562

22 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน 82-0949 รบ. 
จ านวน 18 รายการ

24,550.00         24,550.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
24,550.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
24,550.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.118

ลงวันที  9 เมษายน 2562

23 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 4 รายการ 137.00             137.00               เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
137.00 บาท

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
137.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.119

ลงวันที  10 เมษายน 2562

24 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน 82-2120 รบ. 
จ านวน 8 รายการ

7,830.00           7,830.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
7,830.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
7,830.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.120

ลงวันที  11 เมษายน 2562

25 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี ยนกระเบื้องปูพื้น
ห้องปฏิบัติงานส่วนอ านวยการ 
จ านวน 1 รายการ

8,000.00           8,000.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายอ านาจ เจริญกลิ น/
8,000.00 บาท

นายอ านาจ เจริญกลิ น/
8,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.121

ลงวันที  17 เมษายน 2562

26 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กฉ 9371 รบ. 
จ านวน 4 รายการ

1,895.00           1,895.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
1,895.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
1,895.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.122

ลงวันที  17 เมษายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

27 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ.9281 รบ. 
จ านวน 4 รายการ

2,272.68           2,272.68            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,272.68 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,272.68 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.123

ลงวันที  18 เมษายน 2562

28 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 1) หจก.พรไพบูลย์
(2540)/9,760,737.00 บาท
2) หจก.ส.จ.ต๋ี/
9,795,500.00 บาท

หจก.พรไพบูลย์
(2540)/9,760,737.00 บาท

ราคาต  าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  104/2562 
ลงวันที  3 เมษายน 2562

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

7,783,500.00    7,783,400.00     e-bidding 1) หจก.มานะการโยธาและ
เพื อน/7,753,000.00 บาท
2) หจก.พรไพบูลย์
(2540)/7,763,400.00 บาท
3) หจก.ส.จ.ต๋ี/
7,783,400.00 บาท

หจก.มานะการโยธาและเพื อน/
7,753,000.00 บาท

ราคาต  าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  105/2562 
ลงวันที  3 เมษายน 2562

30 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 1) หจก.ส.จ.ต๋ี/
8,669,800.00 บาท
2) หจก.พรไพบูลย์
(2540)/8,699,800.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/8,669,800.00 บาท ราคาต  าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  106/2562 
ลงวันที  3 เมษายน 2562

31 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 1) หจก.ส.จ.ต๋ี/
5,851,200.00 บาท
2) หจก.พรไพบูลย์
(2540)/5,881,200.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/5,851,200.00 บาท ราคาต  าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  107/2562 
ลงวันที  3 เมษายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

32 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 1) หจก.ส.จ.ต๋ี/
8,768,400.00 บาท
2) หจก.พรไพบูลย์
(2540)/8,798,400.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/8,768,400.00 บาท ราคาต  าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  108/2562 
ลงวันที  3 เมษายน 2562

33 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 1) หจก.ส.จ.ต๋ี/
8,965,800.00 บาท
2) หจก.พรไพบูลย์
(2540)/8,995,800.00 บาท

หจก.ส.จ.ต๋ี/8,965,800.00 บาท ราคาต  าสุด
มคุีณสมบัติ
ครบถว้น

สัญญาเลขที  109/2562 
ลงวันที  3 เมษายน 2562


