
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๖๐๕ รบ. 
จ านวน ๑ รายการ 

29,711.76         29,711.76          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
29,711.76 บาท

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
29,711.76 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.156

ลงวันที  22 พฤษภาคม 2562

2 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๖๐๖ รบ. 
จ านวน ๑ รายการ 

18,240.29         18,240.29          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
18,240.29 บาท

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
18,240.29 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.157

ลงวันที  22 พฤษภาคม 2562

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๗๒ รบ. 
จ านวน ๑ รายการ

16,225.48         16,225.48          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
16,225.48 บาท

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
16,225.48 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.158

ลงวันที  22 พฤษภาคม 2562

4 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน ๒ รายการ 1,125.00           1,125.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพิมพ์/
1,125.00 บาท

ร้านเมืองราชการพิมพ/์
1,125.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.159

ลงวันที  22 พฤษภาคม 2562

5 จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในอาคาร
ส่วนวิชาการ จ านวน ๔ รายการ

25,000.00         25,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายอ านาจ เจริญกลิ น/
25,000.00 บาท

นายอ านาจ เจริญกลิ น/
25,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.160

ลงวันที  22 พฤษภาคม 2562

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ 300.00             300.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
300.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
300.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.161

ลงวันที  23 พฤษภาคม 2562

7 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน ๕ รายการ 5,104.50           5,104.50            เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
5,104.50 บาท

น.ส.ศิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
5,104.50 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.162

ลงวันที  24 พฤษภาคม 2562

8 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กบ ๑๐๙๕ รบ. 
จ านวน ๓ รายการ

4,815.00           4,815.00            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
4,815.00 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
4,815.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.163

ลงวันที  24 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  มิถุนายน 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  มิถุนายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

9 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กต ๕๑๘๗ รบ. 
จ านวน ๑ รายการ

20,000.00         20,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
20,000.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
20,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.164

ลงวันที  28 พฤษภาคม 2562

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ 78,645.00         78,645.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
78,645.00 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
78,645.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.165

ลงวันที  30 พฤษภาคม 2562

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ

38,550.00         38,550.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
38,550.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
38,550.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.166

ลงวันที  30 พฤษภาคม 2562

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ 24,182.00         24,182.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
24,182.00 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
24,182.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.167

ลงวันที  4 มิถุนายน 2562

13 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กจ ๖๐๓๓ รบ. 
จ านวน 4 รายการ

1,995.00           1,995.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
1,995.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
1,995.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.168

ลงวันที  5 มิถุนายน 2562

14 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ  
หมายเลขทะเบียน กพ ๑๒๘๗ รบ. 
จ านวน ๘ รายการ

4,322.80           4,322.80            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
4,322.80 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
4,322.80 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.169

ลงวันที  7 มิถุนายน 2562

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๔ รายการ 4,674.00           4,674.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
4,674.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
4,674.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.170

ลงวันที  10 มิถุนายน 2562

16 จ้างซ่อมเปลี ยนสายโทรศัพท์ภายใน (ส่วนแผน)
เบอร์ 203 จ านวน 1 รายการ

860.00             860.00               เฉพาะ
เจาะจง

นายวทัญญู มีทอง/
860.00 บาท

นายวทัญญู มีทอง/
860.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.170.1

ลงวันที  11 มิถุนายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  มิถุนายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ

19,683.00         19,683.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
19,683.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
19,683.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.171

ลงวันที  13 มิถุนายน 2562

18 จ้างซ่อมเปลี ยนอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า
จ านวน ๑ รายการ

4,900.00           4,900.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายอนุวัตน์ เรืองทับ/
4,900.00 บาท

นายอนุวัตน์ เรืองทับ/
4,900.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.172

ลงวันที  13 มิถุนายน 2562

19 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ
หมายเลข สทภ.๗ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๕๕

600.00             600.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
600.00 บาท

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
600.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.173

ลงวันที  13 มิถุนายน 2562

20 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กบ 9275 รบ. 

4,741.17           4,741.17            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ช.เอราวัณออโตโมบิล
ราชบุรี/4,741.17 บาท

บจก.ช.เอราวัณออโตโมบิล
ราชบุรี/4,741.17 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.174

ลงวันที  14 มิถุนายน 2562

21 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กบ ๑๐๙๕ รบ. 
จ านวน 2 รายการ

642.00             642.00               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราฃบุรี/
642.00 บาท

บจก.สยามนิสสันราฃบุรี/
642.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.175

ลงวันที  17 มิถุนายน 2562

22 จ้างซ่อมเปลี ยนหลังคาอาคารส่วนพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งน้ า จ านวน 1 รายการ

7,000.00           7,000.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายอ านาจ เจริญกลิ น/
7,000.00 บาท

นายอ านาจ เจริญกลิ น/
7,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.176

ลงวันที  18 มิถุนายน 2562

23 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื องปร๊ินเตอร์) หมายเลขทะเบียน 
สทภ.7 (ตก.) 7430-001-0003-63 
จ านวน 1 เครื อง

2,500.00           2,500.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,500.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,500.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.177

ลงวันที  18 มิถุนายน 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  มิถุนายน 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

24 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กน 5860 รบ. 
จ านวน 5 รายการ

2,495.00           2,495.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
2,495.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
2,495.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.178

ลงวันที  18 มิถุนายน 2562


