
แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน 2 รายการ

32,525.00         32,525.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
32,525.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
32,525.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.206

ลงวันที  31 กรกฏาคม 2562

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 60,187.50         60,187.50          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
60,187.50 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
60,187.50 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.207

ลงวันที  31 กรกฏาคม 2562

3 ซ้ือน้ าดื ม ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 1,300.00           1,300.00            เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวรุจิภา จงดี/
1,300.00 บาท

นางสาวรุจิภา จงดี/
1,300.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.208

ลงวันที  31 กรกฏาคม 2562

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จ านวน 1 รายการ 4,494.00           4,494.00            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
4,494.00 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
4,494.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.209

ลงวันที  31 กรกฏาคม 2562

5 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กน 5980 รบ. 
จ านวน 13 รายการ

6,409.84           6,409.84            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
6,409.84 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
6,409.84 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.210

ลงวันที  6 สิงหาคม 2562

6 ซ้ือวัสดุส ารวจ จ านวน 5 รายการ 14,310.00         14,310.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
14,310.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
14,310.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.211

ลงวันที  6 สิงหาคม 2562

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 9,090.00           9,090.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
9,090.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
9,090.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.212

ลงวันที  6 สิงหาคม 2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  สิงหาคม 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  สิงหาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

8 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
กบ 9281 รบ. จ านวน 5 รายการ

3,248.52           3,248.52            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,248.52 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
3,248.52 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.213

ลงวันที  6 สิงหาคม 2562

9 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ
หมายเลขทะเบียน 
สทภ.7 4120-001-0001-51,
หมายเลขทะเบียน 
สทภ.7 4120-001-0001-53 และ 
หมายเลขทะเบียน 
สทภ.7 4120-001-0001-10 
จ านวน 3 เครื อง

1,800.00           1,800.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายนพดล จรัสเอี ยม/
1,800.00 บาท

นายนพดล จรัสเอี ยม/
1,800.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.214

ลงวันที  9 สิงหาคม 2562

10 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (ดีเซล) จ านวน 1 รายการ
(3,000 ลิตร)

78,810.00         78,810.00          เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณ/
78,810.00 บาท

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณ/
78,810.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.215

ลงวันที  15 สิงหาคม 2562

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 41,783.50         41,783.50          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
41,783.50 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
41,783.50 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.216

ลงวันที  15 สิงหาคม 2562

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 12,388.00         12,388.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
12,388.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
12,388.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.217

ลงวันที  15 สิงหาคม 2562

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ

10,095.00         10,095.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
10,095.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
10,095.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.218

ลงวันที  15 สิงหาคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  สิงหาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

14 จ้างซ่อมเปลี ยนไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในส่วนแผนงานและประเมินผล
จ านวน 1 รายการ

1,860.00           1,860.00            เฉพาะ
เจาะจง

นายอนุวัตน์ เรืองทับ/
1,860.00 บาท

นายอนุวัตน์ เรืองทับ/
1,860.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.219

ลงวันที  15 สิงหาคม 2562

15 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
กฉ 9371 รบ. จ านวน 6 รายการ

4,490.00           4,490.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส โดย
นางสาวเพชรรีย์ เข็มเพ็ชร/
4,490.00 บาท

ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส โดย
นางสาวเพชรรีย์ เข็มเพ็ชร/
4,490.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.220

ลงวันที  16 สิงหาคม 2562

16 จ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 รายการ (1,000 แผ่น)

4,980.00           4,980.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุพรรณการพิมพ์ โดย
นายนที รุ่งเรืองศรี/
4,980.00 บาท

ร้านสุพรรณการพิมพ์ โดย
นายนที รุ่งเรืองศรี/
4,980.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.221

ลงวันที  16 สิงหาคม 2562

17 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร หมายเลขทะเบียน
สทภ.7 7430-003-0001-11 
จ านวน 1 เครื อง

13,750.00         13,750.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/
13,750.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทย/ุ
13,750.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.222

ลงวันที  16 สิงหาคม 2562

18 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร หมายเลขทะเบียน
สทภ.7 7430-003-0001-12 
จ านวน 1 เครื อง

15,150.00         15,150.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/
15,150.00 บาท

ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทย/ุ
15,150.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.223

ลงวันที  16 สิงหาคม 2562

19 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
กฉ 4663 รบ. จ านวน 11 รายการ

3,550.26           3,550.26            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
3,550.26 บาท

บจก.สยามนิสสันราชบุรี/
3,550.26 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.224

ลงวันที  19 สิงหาคม 2562

20 จ้างซ่อมเปลี ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ า จ านวน 4 
รายการ

28,000.00         28,000.00          เฉพาะ
เจาะจง

นายอ านาจ เจริญกลิ น/
28,000.00 บาท

นายอ านาจ เจริญกลิ น/
28,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.225

ลงวันที  19 สิงหาคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  สิงหาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

21 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จ านวน 1 รายการ
3,000 ลิตร

78,810.00         78,810.00          เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ปุ๋ย ป้อง ปราง/
78,810.00 บาท

หจก.ปุ๋ย ป้อง ปราง/
78,810.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.226

ลงวันที  20 สิงหาคม 2562

22 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
กพ 1287 รบ. จ านวน 12 รายการ

6,223.12           6,223.12            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
6,223.12 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี/
6,223.12 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.227

ลงวันที  20 สิงหาคม 2562

23 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
กบ 9275 รบ. จ านวน 11 รายการ

4,818.21           4,818.21            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ช.เอราวัณ ออโตโมบิล
ราชบุรี/4,818.21 บาท

บจก.ช.เอราวัณ ออโตโมบิล
ราชบุรี/4,818.21 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.228

ลงวันที  22 สิงหาคม 2562

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ และวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ

55,215.00         55,215.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
55,215.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
55,215.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.229

ลงวันที  22 สิงหาคม 2562

25 ซ้ือวัสดุส ารวจ จ านวน 9 รายการ 35,100.00         35,100.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
35,100.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
35,100.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.230

ลงวันที  22 สิงหาคม 2562

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 5,380.00           5,380.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
5,380.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
5,380.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.231

ลงวันที  23 สิงหาคม 2562

27 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
กฉ 9380 รบ. จ านวน 2 รายการ

5,500.00           5,500.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส โดย
นางสาวเพชรรีย์ เข็มเพ็ชร/
5,500.00 บาท

ร้านเข็มเพ็ชรเซอร์วิส โดย
นางสาวเพชรรีย์ เข็มเพ็ชร/
5,500.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.232

ลงวันที  23 สิงหาคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  สิงหาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

28 จ้างซ่อมเครื องพิมพ์เอกสาร หมายเลขทะเบียน 
สทภ.7 (ตก.) 7430-001-0003-22 
จ านวน 1 เครื อง

2,400.00           2,400.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,400.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,400.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.233

ลงวันที  23 สิงหาคม 2562

29 จ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 
สทภ.7 7440-001-0001-563 
จ านวน 2 รายการ

2,570.00           2,570.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,570.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,570.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.234

ลงวันที  23 สิงหาคม 2562

30 ซ้ือวัสดุส ารวจ (เทปวัดระยะไนล่อน 50 เมตร) 
จ านวน 1 รายการ

3,760.00           3,760.00            เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
3,760.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/3,760.00
 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.235

ลงวันที  27 สิงหาคม 2562

31 ซ้ือวัสดุส ารวจ (ไม้สต๊าปแบบชัก 7 เมตร) 
จ านวน 1 รายการ

26,600.00         26,600.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
26,600.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
26,600.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.236

ลงวันที  27 สิงหาคม 2562

32 ซ้ือวัสดุส ารวจ (ไม้สต๊าปแบบชัก 5 เมตร) 
จ านวน 1 รายการ

10,500.00         10,500.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
10,500.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพลาย/
10,500.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.237

ลงวันที  27 สิงหาคม 2562

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ
และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ

35,715.00         35,715.00          เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
35,715.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
35,715.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.238

ลงวันที  27 สิงหาคม 2562

34 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 88,810.00         88,810.00          เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
88,810.00 บาท

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)/
88,810.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.239

ลงวันที  27 สิงหาคม 2562



แบบ. สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน  สิงหาคม 2562
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

35 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ าล ารางบ้านชาย
คลองพัฒนา หมู่ที  12 ต าบลพลับพลาไชย 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ 
สพ. 13-4-394

9,276,800.00    9,276,500.00     e-bidding 1.หจก.ส.โชคสองพัน/
7,000,000.00 บาท
2.บจก.ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง/
7,289,000.00 บาท
3.หจก.เจวีซี ก่อสร้าง/
7,885,000.00 บาท
4.หจก.ทรัพย์ดอนดอง/
8,384,870.00 บาท
5.บจก.ถาวรสุพรรณบุรี/
8,441,707.98 บาท
6.หจก.กิจสมชัย/
9,276,000.00 บาท

หจก.ส.โชคสองพัน/
7,000,000.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา

36 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ าล าห้วยหว้า 
หมู่ที  3,4,6,12 ต าบลพลับพลาไชย 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-4-393

8,866,700.00    8,866,200.00     e-bidding 1.หจก.ส.โชคสองพัน/
6,649,000.00 บาท
2.หจก.ทรัพย์ดอนดอง/
6,692,620.00 บาท
3.บจก.ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง/
6,998,000.00 บาท
4.หจก.เจวีซี ก่อสร้าง/
7,447,000.00 บาท
5.บจก.ถาวรสุพรรณบุรี/
8,126,682.74 บาท
6.หจก.กิจสมชัย/
8,865,880.00 บาท

หจก.ส.โชคสองพัน/
6,649,000.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

อยู่ระหว่าง
เว้นระยะอุทธรณ์

ก่อนการลงนามในสัญญา


