
ล ำดบั วงเงิน รำคำกลำง วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ ทีจ่ะซ้ือ/จ้ำง และรำคำทีต่กลงซ้ือ/จ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
1 จา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     1,150.00   -  ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์ /1,150.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์ /1,150.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 108/2559 ลว. 8 ม.ค.59
2 ซ้ือวสัดุส่านักงาน   80,615.00   -  ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์ /80,615.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์ /80,615.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 109/2559 ลว. 13 ม.ค.59
3 จา้งซ่อมบ่ารุงรักษายานพาหนะ     2,519.85   -  ตกลงราคา บจก.โตโยต้าปราจนีบุรี (1993) /2,519.85บาท บจก.โตโยต้าปราจนีบุรี (1993) /2,519.85บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 111/2559 ลว. 13 ม.ค.59
4 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี )     3,300.00   -  ตกลงราคา ร้านหลีฮ้ัวแบตเตอรี   /3,300.-บาท ร้านหลีฮ้ัวแบตเตอรี   /3,300.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 112/2559 ลว. 13 ม.ค.59
5 จา้งซ่อมยานพาหนะ   25,300.00   -  ตกลงราคา อู่ อ.การช่าง /25,300.-บาท อู่ อ.การช่าง /25,300.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 113/2559 ลว. 13 ม.ค.59
6 จา้งซ่อมบ่ารุงรักษายานพาหนะ     1,250.00   -  ตกลงราคา บจก.พรชัยคาร์เซอร์วสิ  /1,250.-บาท บจก.พรชัยคาร์เซอร์วสิ  /1,250.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 114/2559 ลว. 13 ม.ค.59
7 ซ้ือวสัดุส่านักงาน     3,050.00   -  ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม  /3,050.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม  /3,050.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 115/2559 ลว. 14 ม.ค.59
8 จา้งถ่ายเอกสาร     2,000.00   -  ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม  /2,000.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม  /2,000.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 116/2559 ลว. 14 ม.ค.59
9 จา้งท่าป้ายประชาสัมพันธ์       750.00   -  ตกลงราคา ร้านอิ้งค์ 2554 /750.-บาท ร้านอิ้งค์ 2554 /750.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 117/2559 ลว. 14 ม.ค.59

10 จา้งถ่ายเอกสาร     4,000.00   -  ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม/4,000.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม/4,000.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 118/2559 ลว. 14 ม.ค.59
11 จา้งถ่ายเอกสาร     1,200.00   -  ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม /1,200.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม /1,200.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 119/2559 ลว. 14 ม.ค.59
12 ซ้ือวสัดุส่านักงาน     4,900.00   -  ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม  /4,900.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม  /4,900.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 120/2559 ลว. 14 ม.ค.59
13 ซ้ือวสัดุส่านักงาน     4,100.00   -  ตกลงราคา ร้านต้นฉบับมะขาม /4,100.-บาท ร้านต้นฉบับมะขาม /4,100.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 121/2559 ลว. 14 ม.ค.59
14 จา้งซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์     1,700.00   -  ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์  /1,700.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์  /1,700.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 122/2559 ลว. 14 ม.ค.59
15 จา้งซ่อมบ่ารุงรักษายานพาหนะ     3,250.00   -  ตกลงราคา บจก.พรชัยคาร์เซอร์วสิ /3,250.-บาท บจก.พรชัยคาร์เซอร์วสิ /3,250.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 123/2559 ลว. 15 ม.ค.59
16 จา้งซ่อมบ่ารุงรักษายานพาหนะ   12,492.25   -  ตกลงราคา บจก.โตโยต้าปราจนีบุรี (1993) /12,492.25บาท บจก.โตโยต้าปราจนีบุรี (1993) /12,492.25 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 124/2559 ลว. 25 ม.ค.59
17 จา้งซ่อมยานพาหนะ   18,750.00   -  ตกลงราคา อู่ อ.การช่าง /18,750.-บาท อู่ อ.การช่าง /18,750.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 125/2559 ลว. 25 ม.ค.59
18 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์     3,500.00   -  ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์  /3,500.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์  /3,500.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 126/2559 ลว. 25 ม.ค.59
19 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง+แบตเตอรี )   16,700.00   -  ตกลงราคา บจก.พรชัยคาร์เซอร์วสิ  /16,700.-บาท บจก.พรชัยคาร์เซอร์วสิ  /16,700.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 127/2559 ลว. 25 ม.ค.59
20 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี )     3,300.00   -  ตกลงราคา ร้านหลีฮ้ัวแบตเตอรี   /3,300.-บาท ร้านหลีฮ้ัวแบตเตอรี   /3,300.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 128/2559 ลว. 25 ม.ค.59
21 ซ้ือวสัดุส่านักงาน  และวสัดุคอมพิวเตอร์   19,970.00   -  ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์ /19,970.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์ /19,970.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 129/2559 ลว. 25 ม.ค.59
22 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์     3,500.00   -  ตกลงราคา ร้านภาคินคอมพิวเตอร์  /3,500.-บาท ร้านภาคินคอมพิวเตอร์  /3,500.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 130/2559 ลว. 26 ม.ค.59
23 จา้งถ่ายเอกสาร     2,800.00   -  ตกลงราคา ร้านบีเจก๊อปปี้  /2,800.-บาท ร้านบีเจก๊อปปี้  /2,800.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 131/2559 ลว. 26 ม.ค.59
24 ซ้ือวสัดุส่านักงาน     2,030.00   -  ตกลงราคา ร้านเยี ยมวไิลพานิช /2,030.-บาท ร้านเยี ยมวไิลพานิช /2,030.-บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 132/2559 ลว. 26 ม.ค.59
25 จา้งซ่อมบ่ารุงรักษายานพาหนะ   21,011.59   -  ตกลงราคา บจก.โตโยต้าปราจนีบุรี (1993) /21,011.59บาท บจก.โตโยต้าปราจนีบุรี (1993) /21,011.59บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ 133/2559 ลว. 29 ม.ค.59

สรปุผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม  2559
ส ำนักงำนทรพัยำกรน้ ำภำค 6
วนัที ่ 31  มกรำคม  2559

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป





แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ (รำคำกลำง) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
1 18,027,000.00   หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.พนูสิน 17,727,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำ

บริษทั เอ็น.พ.ีซี.กำรโยธำ จ ำกัด 20,200,000.00 ต่ ำสุด
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ำกัด 18,027,000.00 17,727,000.00
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กองมณีก่อสร้ำง 18,025,000.00

2 23,912,000.00   หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.พนูสิน ๒๓,๔๓๓,๗๖๐.๐๐ เปน็ผู้เสนอรำคำ
บริษทั พฒันำเมืองใหม่ จ ำกัด ๒๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ต่ ำสุด
บริษทั เอ็น.พ.ีซี.กำรโยธำ จ ำกัด 25,200,000.00 23,433,760.00
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ำกัด 23,912,000.00
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กองมณีก่อสร้ำง 23,910,000.00

3 19,527,000.00   หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.พนูสิน 19,500,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำ
บริษทั พฒันำเมืองใหม่ จ ำกัด 19,177,000.00 ต่ ำสุด
บริษทั เอ็น.พ.ีซี.กำรโยธำ จ ำกัด 19,840,000.00 19,177,000.00
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ำกัด 19,527,000.00
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กองมณีก่อสร้ำง 19,525,000.00

4 25,940,000.00   หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.พนูสิน 25,920,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำ
บริษทั พฒันำเมืองใหม่ จ ำกัด 25,919,000.00 ต่ ำสุด
บริษทั เอ็น.พ.ีซี.กำรโยธำ จ ำกัด 28,700,000.00 25,878,000.00
บริษทั นพเกตุ (1993) จ ำกัด 25,940,000.00
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กองมณีก่อสร้ำง 25,878,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2559
                  ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 6

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำ
โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟหูนองบวัน้อย หมู่
ที่ 12 ต ำบลวังดำล อ ำเภอกบนิทร์บรีุ 
จังหวัดปรำจีนบรีุ

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.
พนูสิน

ทส0616/42/2559
ลว 13 ม.ค. 58

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึหนองขอน หมู่ที่
 9 ต ำบลบอ่ทอง อ ำเภอกบนิทร์บรีุ 
จังหวัดปรำจีนบรีุ

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ป.
พนูสิน

ทส0616/43/2559
ลว 13 ม.ค. 58

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟหูนองเอวเม หมู่ที่
 5 ต ำบลวังตะเคียน อ ำเภอกบนิทร์บรีุ 
จังหวัดปรำจีนบรีุ

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษทั พฒันำเมืองใหม่
 จ ำกัด

ทส0616/44/2559
ลว 13 ม.ค. 58

โครงกำรอนุรักษฟ์ื้นฟบูงึโคกมะม่วง หมู่
ที่ 8 ต ำบลลำดตะเคียน อ ำเภอกบนิทร์
บรีุ จังหวัดปรำจีนบรีุ

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กอง
มณีก่อสร้ำง

ทส0616/45/2559
ลว 13 ม.ค. 58


