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จำ้ง

1 ค่าบริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 10,127.30 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 10,127.30 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/464

ประจ าเดือน เมษายน 2562 1 พ.ค. 2562

2 ค่าบริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 13,293.32 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 13,293.32 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/465

ประจ าเดือน เมษายน 2562 1 พ.ค. 2562

3 จัดจ้างซ่อมระบบประปาส านกังานฯ 38,620.00 38,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบรีุบาดาล 38,620.00 หจก.สระบรีุบาดาล 38,620.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/467

จ านวน 1 งาน 1 พ.ค. 2562

4 จัดจ้างจัดท าตรายาง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอส.เค.สเตชันเนอร่ี 400.00 ร้านเจ.เอส.เค.สเตชันเนอร่ี 400.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/469

จ านวน 2 รายการ 1 พ.ค. 2562

5 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.ไอ. คอมพวิเตอร์ 428.00 หจก.พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 428.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/471

จ านวน 1 เคร่ือง 1 พ.ค. 2562

6 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บน-8816 สระบรีุ 4,023.20 4,023.20 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒนเ์รดิเอเตอร์ฯ 4,023.20 ร้านรุ่งววิฒัน์เรดิเอเตอร์ฯ 4,023.20 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/480

จ านวน 7 รายการ 1 พ.ค. 2562

7 จัดจ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยทูซีี เนท็เวอร์ค จ ากดั 26,964.00 บริษทั ยูทีซี เน็ทเวอร์ค จ ากัด 26,964.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/505

จ านวน 1 งาน 14 พ.ค. 2562

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤษภำคม  2562
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
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8 จัดจ้างท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์สมบรูณ์การพมิพ์ 4,950.00 ร้านทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ 4,950.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/509

จ านวน 1 งาน 14 พ.ค. 2562

9 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ 5กจ-4264 กทม. 5,863.60 5,863.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนสิสัน จ ากดั 5,863.60 บริษทั สยามนสิสัน จ ากดั 5,863.60 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/512

จ านวน 17 รายการ 17 พ.ค. 2562

10 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 85,080.00 85,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ ประเทศไทย (จ ากัด) 85,080.00 บริษัท ซัสโก ้ประเทศไทย (จ ากดั) 85,080.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/523

จ านวน 1 รายการ 21 พ.ค. 2562

11 จัดจ้างซ่อมบา้นพกัข้าราชการ 58,435.00 58,435.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบรีุบาดาล 58,435.00 หจก.สระบรีุบาดาล 58,435.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/533

จ านวน 1 งาน 22 พ.ค. 2562

12 จดัจา้งบ ารุงรักษารถยนต์ กต-277 สระบุรี 12,432.33 12,432.33 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสระบรีุ จ ากดั 12,432.33 บริษัท โตโยต้าสระบุรี จ ากดั 12,432.33 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/537

จ านวน 23 รายการ 22 พ.ค. 2562

13 จัดจ้างท ารูปและปา้ยชื่อฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอส.เค.สเตชันเนอร่ี 1,000.00 ร้านเจ.เอส.เค.สเตชันเนอร่ี 1,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/539

จ านวน 3 รายการ 22 พ.ค. 2562

14 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 6กญ-5530 กทม. 7,409.86 7,409.86 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสระบรีุ จ ากดั 7,409.86 บริษัท โตโยต้าสระบุรี จ ากดั 7,409.86 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/553

จ านวน 10 รายการ 27 พ.ค. 2562
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15 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 580.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 580.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/555

จ านวน 1 รายการ 27 พ.ค. 2562

16 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒนเ์รดิเอเตอร์ฯ 4,815.00 ร้านรุ่งววิฒัน์เรดิเอเตอร์ฯ 4,815.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/562

จ านวน 1 รายการ 28 พ.ค. 2562

17 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ และวสัดุส านักงาน 17,220.00 17,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 17,220.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 17,220.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/576

จ านวน 3 รายการ 31 พ.ค. 2562

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ 4,815.00 หจก.เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ 4,815.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/578

จ านวน 7 รายการ 31 พ.ค. 2562

19 จัดซ้ือวัสดุสารเคมีใช้ในการผลิตน้ าประปา 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบรีุบาดาล 38,000.00 หจก.สระบรีุบาดาล 38,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/580

จ านวน 2 รายการ 31 พ.ค. 2562

20 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ 5กจ-4264 กทม. 14,220.30 14,220.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนสิสัน จ ากดั 14,220.30 บริษทั สยามนสิสัน จ ากดั 14,220.30 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/582

จ านวน 6 รายการ 31 พ.ค. 2562
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21 จ้างปรับปรุงระบบประปา 1,200,000.00 1,198,000.00 e-bidding หจก. ซี คอนสตรัคชั่น 2013 1,172,000.00 หจก. ซี คอนสตรัคชัน่ 2013 1,172,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/66/2562

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 2 หจก. อนิทร์บรีุกอ่สร้าง 1,140,000.00 1 พ.ค. 2562

ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง หจก. สิทธิยนต์ 1,188,000.00 

จังหวดัสระบรีุ 

22 จ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ า 3,515,300.00 3,510,500.00 e-bidding บจ. อนิเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ 3,099,000.00 บจ. อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ 3,099,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/67/2562

ด้วยพลังงานแสงอาทติย์ สนับสนุน หจก. นวภพเอน็เนอร์จี 3,190,000.00 7 พ.ค. 2562

โครงการพฒันาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวง กจิการร่วมค้า เอสเค เทค- 3,141,000.00 

หว้ยน้ าขาว บา้นหว้ยน้ าขาว เอม็พเีอสโก้

หมู่ที่ 1  ต าบลเข็กน้อย  
อ าเภอเขาค้อ  จังหวดัเพชรบรูณ์


