
แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

1 จัดจางทําใบเสร็จรับเงิน 2,000.00           2,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไอ.โอ.เค กราฟฟค            2,000.00 บาท ราน ไอ.โอ.เค กราฟฟค            2,000.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/003/2566
ลว.  2 ธ.ค. 65

2 จัดจางซอมรถยนตราชการ 2,568.00           2,568.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสัน
บูรพาปราจีน

2,568.00           บาท บจก.สยามนิสสัน
บูรพาปราจีน

           2,568.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/004/2566
ลว.  2 ธ.ค. 65

3 จัดจางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร
และครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

7,050.00           7,050.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานภาคินคอมพิวเตอร            7,050.00 บาท รานภาคินคอมพิวเตอร            7,050.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/005/2565 
ลว. 8 ธ.ค. 65

4 จัดซื้อหมึกพิมพ 60,150.00         60,150.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานภาคินคอมพิวเตอร          60,150.00 บาท รานภาคินคอมพิวเตอร          60,150.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/007/2565 
ลว. 8 ธ.ค. 65

5 จัดซื้อหมึกพิมพ 9,050.00           9,050.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานภาคินคอมพิวเตอร            9,050.00 บาท รานภาคินคอมพิวเตอร            9,050.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/008/2565 
ลว. 15 ธ.ค. 65

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุ
สํานักงาน

8,900.00           8,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานภาคินคอมพิวเตอร            8,900.00 บาท รานภาคินคอมพิวเตอร            8,900.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/009/2565 
ลว. 15 ธ.ค. 65

7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,034.00           7,034.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สมานจิตรกรุป            7,034.00 บาท หจก.สมานจิตรกรุป            7,034.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/010/2565 
ลว. 15 ธ.ค. 65

และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สํานักงานทรัพยากรน้ําที่ 6

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง หรือขอตกลงในการซื้อ/จางและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สํานักงานทรัพยากรน้ําที่ 6

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

8 จางกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟู
หนองพังงาย หมูที่ ๑๒ ตําบล
กบินทร อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

20,989,356.00  21,147,300.00  ประกวดราคา
(e-bidding)

หจก.โชคปรีชา การ
โยธา

  20,989,356.00 บาท หจก.โชคปรีชา การ
โยธา

  20,989,356.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ สัญญาจางเลขที่
ทส 0616/38/2566
ลว. 15 ธ.ค. 65

9 จางกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟู
แกมลิงคลองบางไผ ตําบลพลูตา
หลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุ

44,990,000.00  44,999,000.00  ประกวดราคา
(e-bidding)

บจก.พรหมโยธาการ
ระยอง (1993)

  44,990,000.00 บาท บจก.พรหมโยธาการ
ระยอง (1993)

  44,990,000.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ สัญญาจางเลขที่
ทส 0616/39/2566
ลว. 19 ธ.ค. 65

10 จางกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟู
อางเก็บน้ําศูนยการฝก สอ.รฝ. 
ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี

43,897,000.00  44,014,700.00  ประกวดราคา
(e-bidding)

หจก.นครนายกการ
โยธา

  43,897,000.00 บาท หจก.นครนายกการ
โยธา

  43,897,000.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ สัญญาจางเลขที่
ทส 0616/40/2566
ลว. 19 ธ.ค. 65

11 จัดจางซอมรถยนตราชการ 6,510.00           6,510.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พรชัยคารเซอรวิส            6,510.00 บาท บจก.พรชัยคารเซอรวิส            6,510.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/011/2565 
ลว. 20 ธ.ค. 65

12 จัดจางซอมรถยนตราชการ 10,735.85         10,735.85         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตาปราจีนบุรี          10,735.85 บาท บจก.โตโยตาปราจีนบุรี          10,735.85 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/012/2565 
ลว. 20 ธ.ค. 65

13 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 21,040.00         21,040.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เยี่ยมวิไลพานิช          21,040.00 บาท บจก.เยี่ยมวิไลพานิช          21,040.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/013/2565 
ลว. 20 ธ.ค. 65

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 45,450.00         45,450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานภาคินคอมพิวเตอร          45,450.00 บาท รานภาคินคอมพิวเตอร          45,450.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/014/2565 
ลว. 20 ธ.ค. 65



แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ที่จะซื้อ/จาง หรือขอตกลงในการซื้อ/จางและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สํานักงานทรัพยากรน้ําที่ 6

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

15 จัดจางซอมรถยนตราชการ 2,300.50           2,300.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสัน
บูรพาปราจีน

           2,300.50 บาท บจก.สยามนิสสัน
บูรพาปราจีน

           2,300.50 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/015/2565 
ลว. 22 ธ.ค. 65

16 จัดจางซอมรถยนตราชการ 7,200.00           7,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พรชัยคารเซอรวิส            7,200.00 บาท บจก.พรชัยคารเซอรวิส            7,200.00 บาท ราคาต่ําสุดและคุณภาพพัสดุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่
ทส 0616/016/2565 
ลว. 26 ธ.ค. 65
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