
แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน 94,160.00 94,160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวี พ ีพี 94,160.00 ร้ำนวี พ ีพี 94,160.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/581

จ ำนวน 1 งำน 2 ม.ิย. 2563

2 จดัจำ้งบ ำรุงรักษำรถยนต์ กบ -6410 สระบรีุ 10,895.46 10,895.46 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำสระบรีุ จ ำกดั 10,895.46 บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกดั 10,895.46 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/585

จ ำนวน 24 รำยกำร 2 ม.ิย. 2563

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน 5,598.00 5,598.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ำกดั 5,598.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ำกดั 5,598.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/587

จ ำนวน 12 รำยกำร 2 ม.ิย. 2563

4 จดัจำ้งบ ำรุงรักษำรถยนต์ 6กญ-5531 กทม 9,630.40 9,630.40 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำสระบรีุ จ ำกดั 9,630.40 บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกดั 9,630.40 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/591

จ ำนวน 14 รำยกำร 2 ม.ิย. 2563

5 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 83,440.00 83,440.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก(้ประเทศไทย) จ ำกดั 83,440.00 บริษทั ซัสโก(้ประเทศไทย) จ ำกัด 83,440.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/599

จ ำนวน 1 รำยกำร 4 ม.ิย. 2563

6 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 23,600.00 23,600.00 เฉพำะเจำะจง บจ. โชคพฒันำ ไทร์ เซอร์วิส 23,600.00 บจ. โชคพัฒนำ ไทร์ เซอร์วสิ 23,600.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/607

จ ำนวน 1 รำยกำร 5 ม.ิย. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 98,600.00 98,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ำกดั 98,600.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ำกดั 98,600.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/624

จ ำนวน 1 รำยกำร 9 ม.ิย. 2563

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มถุินำยน  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 30  เดือนมถุินำยน  พ .ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มถุินำยน  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 30  เดือนมถุินำยน  พ .ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

8 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน วี พ ีพี 96,300.00 ร้ำน วี พ ีพี 96,300.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/626

จ ำนวน 1 รำยกำร 9 ม.ิย. 2563

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน 75,200.00 75,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน วี พ ีพี 75,200.00 ร้ำน วี พ ีพี 75,200.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/635

จ ำนวน 1 รำยกำร 10 ม.ิย. 2563

10 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ซ่อมสถำนเีตือนภยัฯ 99,850.00 99,850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชวนอเิล็กทรอนกิส์ 99,850.00 ร้ำนชวนอเิล็กทรอนกิส์ 99,850.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/638

จ ำนวน 6 รำยกำร 10 ม.ิย. 2563

11 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,990.00 3,990.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 3,990.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 3,990.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/652

จ ำนวน 1 งำน 15 ม.ิย. 2563

12 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 35,310.00 35,310.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สระบรีุบำดำล 35,310.00 หจก.สระบรีุบำดำล 35,310.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/654

จ ำนวน 1 รำยกำร 15 ม.ิย. 2563

13 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยแบบ 19,260.00 19,260.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ 19,260.00 หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ 19,260.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/656

จ ำนวน 1 งำน 15 ม.ิย. 2563

14 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 3,550.00 3,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 3,550.00 ร้ำน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 3,550.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/660

จ ำนวน 11 รำยกำร 15 ม.ิย. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มถุินำยน  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 30  เดือนมถุินำยน  พ .ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
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15 จัดจ้ำงซ่อมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศฯ 6,300.00 6,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคทวีแอร์ 6,300.00 ร้ำนโชคทวีแอร์ 6,300.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/666

จ ำนวน 6 รำยกำร 17 ม.ิย. 2563

16 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,400.00 20,400.00 เฉพำะเจำะจง บจ.โชคพฒันำ ไทร์ เซอร์วิส 20,400.00 บจ.โชคพฒันำ ไทร์ เซอร์วิส 20,400.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/674

จ ำนวน 1 รำยกำร 19 ม.ิย. 2563

17 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,350.00 5,350.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีซี.ไอ. คอมพวิเตอร์ 5,350.00 หจก.พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 5,350.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/688

จ ำนวน 1 งำน .. 24 ม.ิย. 2563

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ำกดั 8,500.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ำกดั 8,500.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/690

จ ำนวน 2 รำยกำร 24 ม.ิย. 2563

19 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 970.00 970.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 970.00 ร้ำน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 970.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/692

จ ำนวน 3 รำยกำร 24 ม.ิย. 2563


