
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๘๔ รบ. จ านวน ๗ รายการ

3,516.02             3,516.02             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
3,516.02 บาท

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
3,516.02 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.112

ลงวันที  3 สิงหาคม 2563

2 จ้างบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กพ 1286 รบ. จ านวน 5 รายการ

2,433.18             2,433.18             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
2,433.18 บาท

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
2,433.18 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.113

ลงวันที  3 สิงหาคม 2563

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๘๑ รบ. จ านวน ๙ รายการ

5,506.22             5,506.22             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
5,506.22 บาท

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
5,506.22 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.114

ลงวันที  3 สิงหาคม 2563

4 จ้างซ่อมเปลี ยนฝ้าเพดานอาคารส่วนบริหารจัดการน  า
ส านักงานทรัพยากรน  าภาค ๗ จ านวน ๔ รายการ

23,000.00           23,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

นายอ านาจ  เจริญกลิ น/
23,000 บาท

นายอ านาจ  เจริญกลิ น/
23,000 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.115

ลงวันที  3 สิงหาคม 2563

5 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หมายเลขทะเบียน สทภ.๗ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๘๕ 
จ านวน 4 รายการ

2,130.00             2,130.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์ โดยนายธาราดล  สมสกุล/
๒,๑๓๐.๐๐ บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์ โดยนายธาราดล  สมสกุล/
๒,๑๓๐.๐๐ บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.116

ลงวันที  21 สิงหาคม 2563

6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หมายเลขทะเบียน สทภ.7 (ตก.) 7430-001-003-73 
และ สทภ.7 (ตก.) 7430-001-003-22
จ านวน 6 รายการ

3,900.00             3,900.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์ โดยนายธาราดล  สมสกุล/
3,900.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์ โดยนายธาราดล  สมสกุล/
3,900.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.117

ลงวันที  21 สิงหาคม 2563

7 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ 89,612.50           89,612.50           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)/
89,612.50 บาท

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)/
89,612.50 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.118

ลงวันที  24 สิงหาคม 2563

8 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๕๔ รบ. จ านวน ๑๗ รายการ

59,280.00           59,280.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิตาพาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/
59,280.00 บาท

ร้านชนิตาพาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/
59,280.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.119

ลงวันที  24 สิงหาคม 2563

9 ซื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื น (น  ามันดีเซล) 
จ านวน 1 รายการ (๗๐๐ ลิตร)

15,729.00           15,729.00           เฉพาะ
เจาะจง

หจก. สิริวัฒนา สุพรรณ (ตัวแทน ปตท.)/
15,729.00 บาท

หจก. สิริวัฒนา สุพรรณ (ตัวแทน ปตท.)/
15,729.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.120

ลงวันที  26 สิงหาคม 2563

10 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 
หมายเลขทะเบียน สทภ.๗ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๘๙ 
จ านวน ๑ เครื อง

500.00                500.00                เฉพาะ
เจาะจง

ร้านนพดล แอร์ แอนด์เทรดดิ ง โดยนายนพดล  แก้วยอด/
500.00 บาท

ร้านนพดล แอร์ แอนด์เทรดดิ ง โดยนายนพดล  แก้วยอด/
500.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.121

ลงวันที  26 สิงหาคม 2563

11 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กพ ๑๒๘๗ รบ. จ านวน ๔ รายการ

4,721.91             4,721.91             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
4,721.91 บาท

บจก. โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/
4,721.91 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.122

ลงวันที  26 สิงหาคม 2563

12 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
หมายเลขทะเบียน กบ ๑๐๙๖ รบ. จ านวน ๖ รายการ

1,827.56             1,827.56             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
1,827.56 บาท

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
1,827.56 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.123

ลงวันที  26 สิงหาคม 2563

13 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ 
และวัสดุส านักงานจ านวน ๗ รายการ

19,862.00           19,862.00           เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์/
19,862.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์/
19,862.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.124

ลงวันที  26 สิงหาคม 2563

14 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ 13,482.00           13,482.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)/
13,482.00 บาท

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)/
13,482.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.125

ลงวันที  26 สิงหาคม 2563

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  สิงหาคม 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จ้าง

ราคากลาง
วิธี

ซ้ือ/จ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หมาย
และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

แบบ. สขร.1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  สิงหาคม 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จ้าง

ราคากลาง
วิธี

ซ้ือ/จ้าง
15 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ 34,500.00           34,500.00           เฉพาะ

เจาะจง
บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)/
34,500.00 บาท

บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)/
34,500.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.126

ลงวันที  28 สิงหาคม 2563

16 ซื อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๙ รายการ 
และวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๗ รายการ

15,210.00           15,210.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. เคี ยงเส็งซัพพลายส์/
15,210.00 บาท

บจก. เคี ยงเส็งซัพพลายส์/
15,210.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.127

ลงวันที  28 สิงหาคม 2563

17 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ 4,280.00             4,280.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ โดยนายประเดิม  สัมฤทธ์ิเดชขจร/
4,280.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ โดยนายประเดิม  สัมฤทธ์ิเดชขจร/
4,280.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.128

ลงวันที  31 สิงหาคม 2563

18 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ 8,100.00             8,100.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านจเร คอมพิวเตอร์/
8,100.00 บาท

ร้านจเร คอมพิวเตอร์/
8,100.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.129

ลงวันที  31 สิงหาคม 2563

19 ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ, 
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ

9,560.00             9,560.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภัณฑ์ โดยนายประเดิม  สัมฤทธ์ิเดชขจร/
9,560.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์ โดยนายประเดิม  สัมฤทธ์ิเดชขจร/
9,560.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.130

ลงวันที  31 สิงหาคม 2563

20 จ้างซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กฉ 4663 รบ จ านวน 17 รายการ

7,659.06             7,659.06             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
7,659.06 บาท

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
7,659.06 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.131

ลงวันที  31 สิงหาคม 2563

21 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน บว 3568 รบ จ านวน 14 รายการ

5,558.65             5,558.65             เฉพาะ
เจาะจง

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
5,558.65 บาท

บจก. สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/
5,558.65 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.132

ลงวันที  31 สิงหาคม 2563

22 ซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี ) นข 4080 รบ
จ านวน ๑ รายการ

3,200.00             3,200.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านชนิตาพาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/
3,200.00 บาท

ร้านชนิตาพาณิชย์ โดยนางสาวชนิตา จิตรงามข า/
3,200.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.133

ลงวันที  31 สิงหาคม 2563

23 ซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) กบ 9275 รบ
จ านวน ๑ รายการ

24,000.00           24,000.00           เฉพาะ
เจาะจง

บจก. ราชบุรีศูนย์รวมยาง/
24,000.00 บาท

บจก. ราชบุรีศูนย์รวมยาง/
24,000.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.134

ลงวันที  31 สิงหาคม 2563

24 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์ ศปว. 7440-001-0001-141
จ านวน 3 รายการ

3,150.00             3,150.00             เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
3,150.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
3,150.00 บาท

ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ทส 0617/ 
พ.135

ลงวันที  31 สิงหาคม 2563

25 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าสนับสนุนโครงการ
แปลงเรียนรู้การท านาอย่างอัจฉริยะ
ต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
รหัสโครงการ สพ. 13-4-408

3,000,000.00       2,999,900.00       e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นุชนารถ/2,990,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นุชนารถ/2,990,000.00 บาท ราคาต  าสุด
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

- อยู่ระหว่าง
เว้นระยะเวลาอุทธรณ์
ก่อนการลงนามในสัญญา


