
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หมายเหตุ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางทําปายไวนิล 

จํานวน ๑ รายการ

750.00                   750.00             เฉพาะ

เจาะจง

รานเมืองราชการพิมพ/

750.00 บาท

รานเมืองราชการพิมพ/

750.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.001

ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ดีเซล บี๗) 

จํานวน ๑ รายการ

95,880.00              95,880.00        เฉพาะ

เจาะจง

หจก. ปุย ปอง ปราง/

95,880.00 บาท

หจก. ปุย ปอง ปราง/

95,880.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.002

ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

3 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 

หมายเลข สทภ.7 4120-001-0001-9

หมายเลข สทภ.7 4120-001-0001-53

หมายเลข สทภ.7 4120-001-0001-63 จํานวน ๓ เครื่อง

4,900.00                 4,900.00          เฉพาะ

เจาะจง

รานนพดลแอรแอนดเทรดดิ้ง/

4,900.00 บาท

รานนพดลแอรแอนดเทรดดิ้ง/

4,900.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.003

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

4 จางถายเอกสาร 

จํานวน ๒ รายการ

3,750.00                 3,750.00          เฉพาะ

เจาะจง

รานสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/

3,750.00 บาท

รานสิริภร เอี่ยมสุขประเสริฐ/

3,750.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.004

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางรถยนต) สําหรับรถยนต

หมายเลขทะเบียน กบ ๑๐๙๕ รบ. จํานวน ๑ รายการ

24,000.00              24,000.00        เฉพาะ

เจาะจง

บจก. ราชบุรีศูนยรวมยาง/

24,000.00 บาท

บจก. ราชบุรีศูนยรวมยาง/

24,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.005

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

6 จางทําสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด

จํานวน ๑ รายการ

3,150.00                 3,150.00          เฉพาะ

เจาะจง

รานไอไซนโฆษณา โดยนายภูริต นิวาศะบุตร/

3,150.00 บาท

รานไอไซนโฆษณา โดยนายภูริต นิวาศะบุตร/

3,150.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.006

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (แบตเตอรี่) สําหรับรถยนต

หมายเลขทะเบียน กพ ๑๒๘๖ รบ จํานวน ๑ คัน

3,263.50                 3,263.50          เฉพาะ

เจาะจง

บจก. โตโยตาธีรชัยราชบุรี ผูจําหนายโตโยตา/

3,263.50 บาท

บจก. โตโยตาธีรชัยราชบุรี ผูจําหนายโตโยตา/

3,263.50 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.007

ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 

จํานวน ๘ รายการ

4,920.00                 4,920.00          เฉพาะ

เจาะจง

รานศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร/

4,920.00 บาท

รานศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร/

4,920.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.008

ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

9 จางซอมเปลี่ยนระบบไฟฟาสองสวางบริเวณรอบสํานักงาน 

จํานวน ๔ จุด

12,940.00              12,940.00        เฉพาะ

เจาะจง

นายอนุรักษ เรืองทับ/

12,940.00 บาท

นายอนุรักษ เรืองทับ/

12,940.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.009

ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๙ รายการ 

และวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ

42,215.00              42,215.00        เฉพาะ

เจาะจง

รานศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร/

42,215.00 บาท

รานศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร/

42,215.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.010

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 

จํานวน ๑๒ รายการ

44,500.00              44,500.00        เฉพาะ

เจาะจง

รานศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร/

44,500.00 บาท

รานศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร/

44,500.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.011

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

12 จางซอมบํารุงรักษารถยนต

หมายเลขทะเบียน กค ๖๒๑๖ รบ. จํานวน ๑๐ รายการ

18,670.00              18,670.00        เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตา พาณิชย โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

18,670.00 บาท

รานชนิตา พาณิชย โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

18,670.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.012

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน (แผงกั้นจราจร) 

จํานวน ๑ รายการ

3,600.00                 3,600.00          เฉพาะ

เจาะจง

บจก. เคี้ยงเส็งซัพพลายส/

3,600.00 บาท

บจก. เคี้ยงเส็งซัพพลายส/

3,600.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.013

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

14 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (ถานชารจไมโครโฟน) 

จํานวน ๑ รายการ

4,320.00                 4,320.00          เฉพาะ

เจาะจง

รานศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร/

4,320.00 บาท

รานศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม สัมฤทธิ์เดชขจร/

4,320.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.014

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

15 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําจากอางเก็บน้ําหนองจิก 

สนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

รหัสโครงการ พบ. 19-3-006

43,651,000.00 43,650,900.00 e-bidding 1.หจก. โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/๔๓,๔๒๙,๙๑๘.๕๙ บาท

2.บจก. พี พลัส พี ริช/๔๓,๕๘๐,๙๐๙.00 บาท

3.หจก. พรไพบูลย (๒๕๔๐)/๔๓,๖๐๐,๙๐๐.00 บาท

หจก. โชคสุชินคอนสตรัคชั่น/

๔๓,๔๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

เปนผูมีคุณสมบัติ

และขอเสนอทางเทคนิค

ถูกตองครบถวน

และเปนผูเสนอราคา 

ต่ําสุด

สัญญาเลขที่ 10/2564 

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง


	ธ.ค. 63

