
แบบ สขร.1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง
วิธีซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ดีเซล) 8,316.60 8,316.60 ตกลงราคา บจก. สามชายปโตรเลียม 2011 8,316.60 บจก. สามชายปโตรเลียม 2011 8,316.60 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/728

จํานวน 7 รายการ 2 ม.ิย. 2559

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ดีเซล) 17,258.70 17,258.70 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปโตรเลียม 17,258.70 หจก.ธนภัทรชัยนาทปโตรเลียม 17,258.70 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1จย/187

จํานวน 8 รายการ 3 ม.ิย. 2559

3 จัดจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 5,510.50 5,510.50 ตกลงราคา รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 5,510.50 รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 5,510.50 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/699

กฉ-2483 สระบุรี จํานวน 2 รายการ 28 ม.ิย. 2559

4 จัดซื้อแบตเตอรรี่รถยนต 50-5415 สระบุรี 9,202.00 9,202.00 ตกลงราคา หจก.สุระยนตมอเตอร เอ็นจิเนียริ่ง 9,202.00 หจก.สุระยนตมอเตอร เอ็นจิเนียริ่ง 9,202.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข  ทส0612.1/701

จํานวน 2 รายการ 28 ม.ิย. 2559

5 จัดจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 14,177.50 14,177.50 ตกลงราคา รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 14,177.50 รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 14,177.50 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/711

กง-2257 สระบุรี จํานวน 7 รายการ 29 ม.ิย. 2559

6 จัดจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 4,761.50 4,761.50 ตกลงราคา รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 4,761.50 รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 4,761.50 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/713

ก-4086 อางทอง จํานวน 3 รายการ 29 ม.ิย. 2559

7 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ดีเซล) 17,218.57 17,218.57 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปโตรเลียม 17,218.57 หจก.ธนภัทรชัยนาทปโตรเลียม 17,218.57 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4(จย.)/233

จํานวน 8 รายการ 30 ม.ิย. 2559

8 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,418.70 19,418.70 ตกลงราคา หจก.ลพบุรีปโตรเลียม 19,418.70 หจก.ลพบุรีปโตรเลียม 19,418.70 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.5/351

จํานวน 1 รายการ                                                                                                30 ม.ิย. 2559

สรุปผลการดําเนิกการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2

วันที่ 1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559

รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
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สรุปผลการดําเนิกการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2

วันที่ 1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559

รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

9 จัดจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 6,527.00 6,527.00 ตกลงราคา รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 6,527.00 รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 6,527.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/723

กง-2267 สระบุรี จํานวน 5 รายการ 1 ก.ค. 2559

10 จัดจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 1,615.70 1,615.70 ตกลงราคา รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 1,615.70 รานรุงวิวัฒนเรดิเอเตอร 2006 1,615.70 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/725

กค-5212 สระบุรี จํานวน 4 รายการ 1 ก.ค. 2559

11 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ดีเซล) 11,240.55 11,240.55 ตกลงราคา หจก.พรทวีบริการ 11,240.55 หจก.พรทวีบริการ 11,240.55 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4(สก)/314

จํานวน 4 รายการ 1 ก.ค. 2559

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการจัดประชุมคณะทํางาน 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา รานศรีบังอร 10,500.00 รานศรีบังอร 10,500.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4 (สก.)/327

ลุมสาขา ครั้งที่ 2/2559 จํานวน 3 รายการ 5 ก.ค. 2559

13 จัดจางถายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรมมการ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา รานศรีบังอร 7,500.00 รานศรีบังอร 7,500.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4 (สก.)/328

ลุมน้ําสาขา ครั้งที่ 2/2559 จํานวน 2 รายการ 5 ก.ค. 2559

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 600.00 600.00 ตกลงราคา หจก.พึ.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร 600.00 หจก.พึ.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร 600.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/735

จํานวน 1 รายการ 7 ก.ค. 2559

15 จัดจางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,070.00 1,070.00 ตกลงราคา หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร 1,070.00 หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร 1,070.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/737

จํานวน 1 รายการ 7 ก.ค. 2559

16 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 2,594.75 2,594.75 ตกลงราคา บจก.สยามนิสสันสระบุรี 2,594.75 บจก.สยามนิสสันสระบุรี 2,594.75 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/739

4กฮ-4283 กทม. จํานวน 4 รายการ 7 ก.ค. 2559
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สรุปผลการดําเนิกการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

17 จัดจางถายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา หจก.ธนดล เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส 18,000.00 หจก.ธนดล เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส 18,000.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4(จย.)/251

ลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ 1/2559 จํานวน 6 รายการ                                                                                                8 ก.ค. 2559

18 จัดจางถายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 8,250.00 8,250.00 ตกลงราคา KK.copy center 8,250.00 KK.copy center 8,250.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.5/383

ลุมน้ําปาสัก ครั้งที่ 2/2559 จํานวน 1 รายการ                                                                                                                                                                                                       8 ก.ค. 2559

19 จัดจางซอมเครื่องสูบน้ําหอยโขง ขนาด 12 นิ้ว 76,120.00 76,120.00 ตกลงราคา หจก.สระบุรีบาดาล 76,120.00 หจก.สระบุรีบาดาล 76,120.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/731

จํานวน 12 รายการ 8 ก.ค. 2559

20 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 10,688.06 10,688.06 ตกลงราคา บจก.โตโยตาสระบุรี 10,688.06 บจก.โตโยตาสระบุรี 10,688.06 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข  ทส0612.1/741

กฉ-3644 สระบุรี จํานวน 21 รายการ 9 ก.ค. 2559

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร 9,038.00 9,038.00 ตกลงราคา ราน JPS จูเจริญ 9,038.00 ราน JPS จูเจริญ 9,038.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4(จย.)/255

จํานวน 9 รายการ 11 ก.ค. 2559

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร 7,610.00 7,610.00 ตกลงราคา ราน JPS สาขาจูเจริญ 7,610.00 ราน JPS สาขาจูเจริญ 7,610.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4(จย.)/258

จํานวน 7 รายการ 11 ก.ค. 2559

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 12,096.00 12,096.00 ตกลงราคา ราน เฮงเปงฮง 12,096.00 ราน เฮงเปงฮง 12,096.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/743

จํานวน 14 รายการ 11 ก.ค. 2559

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุกอสราง 24,040.00 24,040.00 ตกลงราคา ราน เฮงเปงฮง 24,040.00 ราน เฮงเปงฮง 24,040.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/745

จํานวน 3 รายการ 11 ก.ค. 2559
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ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนิกการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2

วันที่ 1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559

รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 34,200.00 34,200.00 ตกลงราคา ราน เฮงเปงฮง 34,200.00 ราน เฮงเปงฮง 34,200.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/747

จํานวน 4 รายการ 11 ก.ค. 2559

26 จัดจางซอมบํารุงรักษารถยนต หมายเลขทะเบียน 4,082.95 4,082.95 ตกลงราคา บจก.โตโยตาสระบุรี 99,400.00 บจก.โตโยตาสระบุรี 4,082.95 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/757

กต-277 สระบุรี จํานวน 8 รายการ 12 ก.ค. 2559

27 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 5,600.00 5,600.00 ตกลงราคา บจก.โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 5,600.00 บจก.โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 5,600.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/759

จํานวน 1 รายการ                                                                                                                                                                                                       13 ก.ค. 2559

28 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บจก.โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 10,000.00 บจก.โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 10,000.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/761

จํานวน 1 รายการ 13 ก.ค. 2559

29 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 34,400.00 34,400.00 ตกลงราคา บจก.โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 34,400.00 บจก.โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 34,400.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/763

จํานวน 1 รายการ 13 ก.ค. 2559

30 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 13,200.00 13,200.00 ตกลงราคา บจก.โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 13,200.00 บจก.โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 13,200.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/765

จํานวน 1 รายการ 13 ก.ค. 2559

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 25,423.20 25,423.20 ตกลงราคา หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร 25,423.20 หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร 25,423.20 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/771

จํานวน 1 รายการ 15 ก.ค. 2559

32 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 99,400.00 99,400.00 ตกลงราคา บริษัท ซัลโก รีเทล 99,400.00 บริษัท ซัลโก รีเทล 99,400.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/773

จํานวน 1 รายการ 15 ก.ค. 2559
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สรุปผลการดําเนิกการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2

วันที่ 1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559

รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

33 จัดจางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 23,860.83 23,860.83 ตกลงราคา บจก.โตโยตาสระบุรี 23,860.83 บจก.โตโยตาสระบุรี 23,860.83 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/775

กจ-1036 สระบุรี จํานวน 30 รายการ                                                                                                                                                                                                       15 ก.ค. 2559

34 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ 2,085.00 2,085.00 ตกลงราคา รานแมพิมพ 2,085.00 รานแมพิมพ 2,085.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/769

จํานวน 1 รายการ 15 ก.ค. 2559

35 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 98,600.00 98,600.00 ตกลงราคา บจก.ซัลโกรีเทล 98,600.00 บจก.ซัลโกรีเทล 98,600.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/777

จํานวน 1 รายการ 21 ก.ค. 2559

36 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร 25,764.00 25,764.00 ตกลงราคา ราน เฮงเปงฮง 25,764.00 ราน เฮงเปงฮง 25,764.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/779

จํานวน 12 รายการ 21 ก.ค. 2559

37 จัดจางทําปายประชาสัมพันธ 1,800.00 1,800.00 ตกลงราคา รานแมพิมพ 1,800.00 รานแมพิมพ 1,800.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/781

จํานวน 1 รายการ 21 ก.ค. 2559

38 จัดจางซอมเครื่องสูบน้ําหอยโขง ขนาด 12 นิ้ว 97,090.00 97,090.00 ตกลงราคา หจก.สระบุรีบาดาล 97,090.00 หจก.สระบุรีบาดาล 97,090.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/783

จํานวน 12 รายการ 21 ก.ค. 2559

39 จัดจางทํากระเปาผาใสเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา รานกีรติ 13,000.00 รานกีรติ 13,000.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข เลขที0่21

จํานวน 1 รายการ                                                                                                22 ก.ค 259

40 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 97,400.00 97,400.00 ตกลงราคา บจก.ซัลโกรีเทล 97,400.00 บจก.ซัลโกรีเทล 97,400.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/789

จํานวน 1 รายการ 25 ก.ค. 2559
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สรุปผลการดําเนิกการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2

วันที่ 1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559

รายชื่อผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

41 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ดีเซล) 34,056.00 34,056.00 ตกลงราคา บจก.เอ็นทีเค ปโตรเลียม 34,056.00 บจก.เอ็นทีเค ปโตรเลียม 34,056.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข เลขที่ 308/2559

จํานวน 2 รายการ 25 ก.ค. 2559

42 จัดจางทําชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ 17,109.30 17,109.30 ตกลงราคา บจก.ยูเค แอดเวอรไทซิ่ง 17,109.30 บจก.ยูเค แอดเวอรไทซิ่ง 17,109.30 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.5/417

จํานวน 1 รายการ 25 ก.ค. 2559

43 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 19,260.00 19,260.00 ตกลงราคา หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร 19,260.00 หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร 19,260.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/795

จํานวน 1 รายการ 27 ก.ค. 2559

44 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,970.00 1,970.00 ตกลงราคา รานสหกิจเทรดดิ้ง 1,970.00 รานสหกิจเทรดดิ้ง 1,970.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/797

จํานวน 4 รายการ 27 ก.ค. 2559

45 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคา รานสหกิจเทรดดิ้ง 2,800.00 รานสหกิจเทรดดิ้ง 2,800.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.1/803

จํานวน 1 รายการ 28 ก.ค. 2559

46 จัดจางทําบอรดนิทรรศการเคลื่อนที่ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ นงลักษณการพิมพ 45,000.00 หางหุนสวนสามัญ นงลักษณการพิมพ 45,000.00 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4 (สก.)/259

จํานวน 1 รายการ 28 ก.ค. 2559

47 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ดีเซล) 11,729.60 11,729.60 ตกลงราคา หจก.ธนภัทรชัยนาทปโตรเลียม 11,729.60 หจก.ธนภัทรชัยนาทปโตรเลียม 11,729.60 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4(จย.)/288

จํานวน 6 รายการ 29 ก.ค. 2559

48 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (ดีเซล) 16,932.15 16,932.15 ตกลงราคา หจก.พรทวีบริการ 16,932.15 หจก.พรทวีบริการ 16,932.15 ปฏิบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข ทส0612.4(สก.)/370

จํานวน 5 รายการ 1 ส.ค. 2559
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