
แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง
1 จัดจ้างจัดท าตรายาง 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 470.00 ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 470.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/96

จ านวน 3 รายการ 3 ก.พ. 2563

2 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร (อะไหล่เคร่ืองสูบน้ า) 30,750.00 30,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบรีุบาดาล 30,750.00 หจก.สระบรีุบาดาล 30,750.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/104

จ านวน 3 รายการ 5 ก.พ. 2563

3 จัดจ้างจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมพ่มิพ์ 225.00 ร้านแมพ่มิพ์ 225.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/106

จ านวน 1 รายการ 5 ก.พ. 2563

4 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างและวัสดุส านกังาน 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 3,550.00 ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 3,550.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/128

จ านวน 10 รายการ 12 ก.พ. 2563

5 จัดจ้างท ารูปและปา้ยชื่อรองอธิบดีฯ 445.00 445.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 445.00 ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 445.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/131

จ านวน 2 รายการ 12 ก.พ. 2563

6 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,005.80 2,005.80 เฉพาะเจาะจง บจ.จนัทร์ประสิทธิ์ปโิตเลียมฯ 2,005.80 บจ.จันทร์ประสิทธิป์ิโตเลียมฯ 2,005.80 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/134

จ านวน 1 รายการ 18 ก.พ. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 8,160.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 8,160.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 8,160.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/142

จ านวน 1 รายการ 20 ก.พ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 28  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2563
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8 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร (อะไหล่เคร่ืองสูบน้ า) 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบรีุบาดาล 47,080.00 หจก.สระบรีุบาดาล 47,080.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/154

จ านวน 1 รายการ 21 ก.พ. 2563

9 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ 86,670.00 หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ 86,670.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/162

จ านวน 2 รายการ 24 ก.พ. 2563

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 13,000.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 13,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/164

จ านวน 1 งาน 24 ก.พ. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 5,400.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 5,400.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/166

จ านวน 1 รายการ 24 ก.พ. 2563


