
แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง
1 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน 7,850.00 7,850.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เฮง เปง้ ฮง จ ำกดั 7,850.00 บริษัท เฮง เป้ง ฮง จ ำกัด 7,850.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/12

จ ำนวน 11 รำยกำร 9 ม.ค. 2563

2 จัดซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัถยนต์รำชกำร 45,270.16 45,270.16 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย อรุณวรำกรณ์ 45,270.16 นำยสมชำย อรุณวรำกรณ์ 45,270.16 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/14
จ ำนวน 4 รำยกำร ตัวแทนประกนัภยั 9 ม.ค. 2563

3 จดัจำ้งบ ำรุงรักษำรถยนต์ กต -8147 สระบรีุ 9,437.00 9,437.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำสระบรีุ จ ำกดั 9,437.00 บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกดั 9,437.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/18
จ ำนวน 14 รำยกำร 9 ม.ค. 2563

4 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,889.00 2,889.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 2,889.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 2,889.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/44
จ ำนวน 1 งำน 16 ม.ค. 2563

5 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 285.00 285.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 285.00 ร้ำน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 285.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/46
จ ำนวน 1 รำยกำร 16 ม.ค. 2563

6 จัดจ้ำซ่อมรถยนต์ บธ-4183 นครสวรรค์ 50,514.70 50,514.70 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งวิวัฒนเ์รดิเอเตอร์ฯ 50,514.70 ร้ำนรุ่งววิฒัน์เรดิเอเตอร์ฯ 50,514.70 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/48
จ ำนวน 31 รำยกำร 16 ม.ค. 2563

7 จดัจำ้งซ่อมรถยนต์ 81-8306 นครสวรรค์ 35,984.10 35,984.10 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งวิวัฒนเ์รดิเอเตอร์ฯ 35,984.10 ร้ำนรุ่งววิฒัน์เรดิเอเตอร์ฯ 35,984.10 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/50
จ ำนวน 15 รำยกำร 16 ม.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มกรำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มกรำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

8 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 44,298.00 44,298.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งวิวัฒนเ์รดิเอเตอร์ฯ 44,298.00 ร้ำนรุ่งววิฒัน์เรดิเอเตอร์ฯ 44,298.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/52
จ ำนวน 1 รำยกำร 16 ม.ค. 2563

9 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟ 963.00 963.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 3,210.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 3,210.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/54

จ ำนวน 1 งำน 16 ม.ค. 2563

10 จดัจำ้งบ ำรุงรักษำรถยนต์ กบ -6408 สระบรีุ 3,288.11 3,288.11 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำสระบรีุ จ ำกดั 3,288.11 บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกดั 3,288.11 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/58
จ ำนวน 8 รำยกำร 20 ม.ค. 2563

11 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ กต-277 สระบรีุ 7,532.80 7,532.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งวิวัฒนเ์รดิเอเตอร์ฯ 7,532.80 ร้ำนรุ่งววิฒัน์เรดิเอเตอร์ฯ 7,532.80 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/68
จ ำนวน 7 รำยกำร 21 ม.ค. 2563

12 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ กจ-3986 สระบรีุ 39,226.20 39,226.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งวิวัฒนเ์รดิเอเตอร์ฯ 39,226.20 ร้ำนรุ่งววิฒัน์เรดิเอเตอร์ฯ 39,226.20 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/70
จ ำนวน 30 รำยกำร 21 ม.ค. 2563

13 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,070.00 1,070.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 1,070.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 1,070.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/72

จ ำนวน 1 งำน 21 ม.ค. 2563

14 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ กต-278 สระบรีุ 3,526.65 3,526.65 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำสระบรีุ จ ำกดั 3,526.65 บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกดั 3,526.65 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/76

จ ำนวน 7 รำยกำร 22 ม.ค. 2563
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มกรำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

15 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 963.00 963.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 963.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 963.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/83

จ ำนวน 1 งำน 23 ม.ค. 2563

16 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุก๊) 428.00 428.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 428.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 428.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/85

จ ำนวน 1 งำน 23 ม.ค. 2563


