
แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
ทะเบียน กบ 9072 รบ. จ านวน 1 รายการ

4,700.00             4,700.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิตาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/
4,700.00 บาท

ร้านชนิตาพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/
4,700.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.009

ลงวันที  27 พฤศจิกายน 2562

2 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 
ประจวบคีรีขันธ์

720.00                720.00                 เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
720.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
720.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.010

ลงวันที  27 พฤศจิกายน 2562

3 จ้างซ่อมเครื องพิมพ์เอกสาร หมายเลขทะเบียน
สทภ.7 (ตก.) 7430-001-0001-30 
จ านวน 2 รายการ

1,550.00             1,550.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
1,550.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
1,550.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.011

ลงวันที  2 ธันวาคม 2562

4 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขทะเบียน 
ศสท. 7440-001-0001-459 
จ านวน 2 รายการ

2,530.00             2,530.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,530.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,530.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.012

ลงวันที  2 ธันวาคม 2562

5 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน
สทภ.7 7440-001-0001-83 
จ านวน 2 รายการ

2,530.00             2,530.00               เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,530.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
2,530.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.013

ลงวันที  2 ธันวาคม 2562

6 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 480.00                480.00                 เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
480.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
480.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.014

ลงวันที  11 ธันวาคม 2562

7 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
กบ 1096 รบ. จ านวน 13 รายการ

4,734.75             4,734.75               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราฃบุรี/
4,734.75 บาท

บจก.สยามนิสสันราฃบุรี/
4,734.75 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.015

ลงวันที  11 ธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ธันวาคม 2562
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง



แบบ. สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ธันวาคม 2562
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ/จ้าง
ราคากลาง

วิธี
ซ้ือ/จ้าง

8 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 910.00                910.00                 เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
910.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
910.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.016

ลงวันที  12 ธันวาคม 2562

9 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร หมายเลขทะเบียน 
สทภ.7 7430-003-0001-11 
จ านวน 4 รายการ

18,000.00            18,000.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านธนกฤตพาณิชย์/18,000.00 
บาท

ร้านธนกฤตพาณิชย์/18,000.00 
บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.017

ลงวันที  18 ธันวาคม 2562

10 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
กฉ 9371 รบ. จ านวน 15 รายการ

6,760.26             6,760.26               เฉพาะ
เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราฃบุรี/
6,760.26 บาท

บจก.สยามนิสสันราฃบุรี/
6,760.26 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพัสดุ

ทส 0617/ 
พ.018

ลงวันที  18 ธันวาคม 2562


