
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๘๐ รบ. 
จ านวน ๕ รายการ

3,197.16           3,197.16            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,197.16 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,197.16 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.124

ลงวันที  19 เมษายน 2562

2 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๓๘๑ รบ. 
จ านวน ๑๒ รายการ

26,015.00         26,015.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
26,015.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
26,015.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.125

ลงวันที  19 เมษายน 2562

3 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน ๖ รายการ 1,240.00           1,240.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม๊กซ์ แอนด์ เดียร์ ก๊อปปี้/
1,240.00 บาท

ร้านแม๊กซ์ แอนด์ เดียร์ ก๊อปปี้/
1,240.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.126

ลงวันที  19 เมษายน 2562

4 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 300.00             300.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทีดีไซน์/300.00 บาท ร้านทีดีไซน์/300.00 บาท ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.127

ลงวันที  19 เมษายน 2562

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ 3,000.00           3,000.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์สุพรรณบุรี/
3,000.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์สุพรรณบุรี/
3,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.128

ลงวันที  19 เมษายน 2562

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ
(สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง ๓M)

7,000.00           7,000.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
7,000.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
7,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.129

ลงวันที  22 เมษายน 2562

7 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๖๖๓ รบ. 
จ านวน ๖ รายการ

1,677.76           1,677.76            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
1,677.76 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
1,677.76 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.130

ลงวันที  22 เมษายน 2562

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๖ รายการ 21,180.00         21,180.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
21,180.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
21,180.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.131

ลงวันที  23 เมษายน 2562

9 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 375.00             375.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
375.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ/์
375.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.132

ลงวันที  24 เมษายน 2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  พฤษภาคม 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

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  พฤษภาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

10 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ
สทภ.๗ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๕๑ และ ๖๒

5,800.00           5,800.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
5,800.00 บาท

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
5,800.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.133

ลงวันที  24 เมษายน 2562

11 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๘๐ รบ. 
จ านวน ๔ รายการ

3,936.53           3,936.53            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,936.53 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,936.53 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.134

ลงวันที  30 เมษายน 2562

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ (น้ าดื ม) 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.135

ลงวันที  1 พฤษภาคม 2562

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ 2,050.00           2,050.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
2,050.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
2,050.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.136

ลงวันที  3 พฤษภาคม 2562

14 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน ๑ รายการ 540.00             540.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
540.00 บาท

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
540.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.137

ลงวันที  3 พฤษภาคม 2562

15 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ รายการ 1,050.00           1,050.00            เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,050.00 บาท

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,050.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.138

ลงวันที  3 พฤษภาคม 2562

16 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน ๔ รายการ 4,485.00           4,485.00            เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
4,485.00 บาท

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
4,485.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.139

ลงวันที  3 พฤษภาคม 2562

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ 600.00             600.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
600.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
600.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.140

ลงวันที  3 พฤษภาคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  พฤษภาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

18 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร ยี ห้อโตชิบ้า
สทภ.๗ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๑๒

2,750.00           2,750.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/
2,750.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทย/ุ
2,750.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.141

ลงวันที  3 พฤษภาคม 2562

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเครื องถ่ายเอกสารโตชิ
บ้า)
จ านวน ๑ รายการ

13,000.00         13,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/
13,000.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทย/ุ
13,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.142

ลงวันที  8 พฤษภาคม 2562

20 จ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ 
รหัส สทภ.๗ ๗๔๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๕๘ 
จ านวน 1 เครื อง

10,475.30         10,475.30          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
10,475.30 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
10,475.30 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.143

ลงวันที  8 พฤษภาคม 2562

21 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 
สทภ.๗ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๘๙ และ 
สทภ.๗ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๘๗

3,350.00           3,350.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านจเรคอมพิวเตอร์/
3,350.00 บาท

ร้านจเรคอมพิวเตอร์/
3,350.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.144

ลงวันที  8 พฤษภาคม 2562

22 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน ๗ รายการ 1,840.00           1,840.00            เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,840.00 บาท

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,840.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.145

ลงวันที  8 พฤษภาคม 2562

23 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน ๑ รายการ 300.00             300.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
300.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ/์
300.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.146

ลงวันที  8 พฤษภาคม 2562

24 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ
หมายเลข สทภ.๗ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๖๐ 
จ านวน ๑ เครื อง

5,600.00           5,600.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
5,600.00 บาท

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
5,600.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.147

ลงวันที  8 พฤษภาคม 2562

25 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด
จ านวน ๑ รายการ

1,680.00           1,680.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไอไซน์โฆษณา/
1,680.00 บาท

ร้านไอไซน์โฆษณา/
1,680.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.148

ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562

26 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน ๔ รายการ 3,285.00           3,285.00            เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
3,285.00 บาท

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
3,285.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.149

ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  พฤษภาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ 3,880.00           3,880.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
3,880.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
3,880.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.150

ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562

28 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๓๗๑ รบ. 
จ านวน ๔ รายการ

11,500.00         11,500.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
11,500.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
11,500.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.151

ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562

29 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๘๐ รบ. 
จ านวน ๒ รายการ

3,531.00           3,531.00            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,531.00 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,531.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.152

ลงวันที  13 พฤษภาคม 2562

30 จ้างซ่อมบ ารุงเครื องคอมพิวเตอร์
รหัส สทภ.๗ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๗๕ 
จ านวน ๑ เครื อง

7,970.00           7,970.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
7,970.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
7,970.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.153

ลงวันที  16 พฤษภาคม 2562

31 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ
หมายเลข สทภ.๗ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๕๔ 
จ านวน ๑ เครื อง

600.00             600.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
600.00 บาท

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
600.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.154

ลงวันที  16 พฤษภาคม 2562

32 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน ผ ๓๒๕๗ รบ. 
จ านวน ๑๐ รายการ

9,680.00           9,680.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
9,680.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
9,680.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.155

ลงวันที  21 พฤษภาคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  พฤษภาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

33 โครงการก่อสร้างระบบผันน้ าจากอ่างเก็บน้ า
ห้วยมะหาด-อ่างเก็บน้ าห้วยกระชาย-อ่างเก็บ
น้ าชัฏป่าหวาย ต าบลหนองพันจันทร์,ท่าเคย 
อ าเภอบ้านคา,สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
รหัสโครงการ รบ.14-3-005

62,327,100.00  62,327,000.00   e-bidding 1) บจก.พีพลัสพีริช/
61,637,701.00 บาท
2) หจก.ธนะวงศ์วิสุทธิ์
ก่อสร้าง/62,131,599.00 
บาท
3) หจก.พรไพบูลย์ 
(2540)/62,250,477.00 
บาท
4) หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง/
62,327,000.00 บาท

บจก.พีพลัสพีริช/
61,637,701.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

สัญญาเลขที  112/2562 
ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562
หมายเหต ุได้รับอนุมัติตาม
รายงานการโอนเปลี ยนแปลงการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
แผนงาน:บูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
เลขที ส่งออก 98 ลงวันที  3 
พฤษภาคม ๒๕62 
เป็นจ านวนเงิน 
61,637,700.00 บาท


