
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน นข 5229 รบ. 
จ านวน 5 รายการ

1,568.62           1,568.62            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
1,568.62 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
1,568.62 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.179

ลงวันที  27 มิถุนายน 2562

2 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน นข 4080 รบ. 
จ านวน 3 รายการ

1,190.00           1,190.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
1,190.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
1,190.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.180

ลงวันที  1 กรกฏาคม 2562

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กง 3563 รบ. 
จ านวน 4 รายการ

1,490.00           1,490.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
1,490.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
1,490.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.181

ลงวันที  1 กรกฏาคม 2562

4 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กบ 1096 รบ. 
จ านวน 7 รายการ

2,600.10           2,600.10            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
2,600.10 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
2,600.10 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.182

ลงวันที  1 กรกฏาคม 2562

5 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน 82-5273 รบ. 
จ านวน 8 รายการ

25,482.05         25,482.05          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
25,482.05 บาท

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
25,482.05 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.183

ลงวันที  2 กรกฏาคม 2562

6 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน 50-5423 รบ. 
จ านวน 16 รายการ

26,696.50         26,696.50          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
26,696.50 บาท

บจก.ต้ังเซียฮวด(1985)/
26,696.50 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.184

ลงวันที  2 กรกฏาคม 2562

7 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน นข 2834 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.185

ลงวันที  3 กรกฏาคม 2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กรกฎาคม 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  กรกฎาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

8 ซ้ือวัสดุส ารวจ จ านวน 1 รายการ 2,800.00           2,800.00            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
2,800.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/2,800.00
 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.186

ลงวันที  3 กรกฏาคม 2562

9 จ้างย้ายเครื องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน
สทภ.7 4120-001-0001-92 
จ านวน 1 เครื อง

4,000.00           4,000.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายนพดล จรัสเอี ยม/
4,000.00 บาท

นายนพดล จรัสเอี ยม/
4,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.187

ลงวันที  3 กรกฏาคม 2562

10 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื อง
หมายเลขทะเบียน 
สทภ.7 4120-001-0001-53 และ 
สทภ.7 4120-001-0001-59

1,400.00           1,400.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
1,400.00 บาท

ร้านพิทักษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส/
1,400.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.188

ลงวันที  3 กรกฏาคม 2562

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง)
จ านวน 1 รายการ

7,000.00           7,000.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
7,000.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
7,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.189

ลงวันที  3 กรกฏาคม 2562

12 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์
สทภ.7 7430-003-0001-13 
จ านวน 1 เครื อง

84,679.80         84,679.80          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
84,679.80 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
84,679.80 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.190

ลงวันที  8 กรกฏาคม 2562

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 12,091.00         12,091.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
12,091.00 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
12,091.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.191

ลงวันที  8 กรกฏาคม 2562

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ
และวัสดุส านักงานจ านวน 6 รายการ

8,942.00           8,942.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
8,942.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
8,942.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.192

ลงวันที  8 กรกฏาคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

15 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กฉ 9381 รบ. 
จ านวน 28 รายการ

20,176.99         20,176.99          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
20,176.99 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
20,176.99 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.193

ลงวันที  8 กรกฏาคม 2562

16 ซ้ือวัสดุส ารวจ จ านวน 11 รายการ 23,650.00         23,650.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/
23,650.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/
23,650.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.194

ลงวันที  9 กรกฏาคม 2562

17 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กบ 9280 รบ. 
จ านวน 13 รายการ

7,918.54           7,918.54            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
7,918.54 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
7,918.54 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.195

ลงวันที  10 กรกฏาคม 2562

18 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ 20,065.00         20,065.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
20,065.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
20,065.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.196

ลงวันที  18 กรกฏาคม 2562

19 ซ้ือวัสดุส ารวจ จ านวน 2 รายการ 11,000.00         11,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ซอยส์เทสต้ิงสยาม/
11,000.00 บาท

บจก.ซอยส์เทสต้ิงสยาม/
11,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.197

ลงวันที  18 กรกฏาคม 2562

20 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กบ 9284 รบ. 
จ านวน 5 รายการ

2,416.06           2,416.06            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,416.06 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
2,416.06 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.198

ลงวันที  18 กรกฏาคม 2562

21 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กฉ 9280 รบ. 
จ านวน 4 รายการ

6,093.65           6,093.65            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
6,093.65 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
6,093.65 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.199

ลงวันที  18 กรกฏาคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 7,330.00           7,330.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
7,330.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
7,330.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.200

ลงวันที  18 กรกฏาคม 2562

23 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3 รายการ 7,491.00           7,491.00            เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
7,491.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
7,491.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.201

ลงวันที  18 กรกฏาคม 2562

24 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3 รายการ 7,003.00           7,003.00            เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
7,003.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
7,003.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.202

ลงวันที  19 กรกฏาคม 2562

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 6,750.00           6,750.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
6,750.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
6,750.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.203

ลงวันที  19 กรกฏาคม 2562

26 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กค 6217 รบ. 
จ านวน 1 รายการ

12,000.00         12,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
12,000.00 บาท

นายเอกราษฏร์ แสงวิเศษ/
12,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.204

ลงวันที  19 กรกฏาคม 2562

27 ซ้ือวัสดุส ารวจ จ านวน 10 รายการ 9,370.00           9,370.00            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/
9,370.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลาย/
9,370.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.205

ลงวันที  26 กรกฏาคม 2562


