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1 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,117.78 6,117.78 เฉพำะเจำะจง บจ. จันทร์ประสิทธิ ์กม.100 10,127.30 บจ. จันทร์ประสิทธิ ์กม.100 10,127.30 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/600

 จ้ำนวน 1 รำยกำร 4 ม.ิย. 2562

2 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 81,780.00 81,780.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ ประเทศไทย (จ้ำกัด) 81,780.00 บริษัท ซัสโก ้ประเทศไทย (จ้ำกดั) 81,780.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/604

จ้ำนวน 1 รำยกำร 4 ม.ิย. 2562

3 จัดซ้ือกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์รำชกำร 22,145.21 22,145.21 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย อรุณวรำกรณ์ 22,145.21 นำยสมชำย อรุณวรำกรณ์ 22,145.21 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/610

จ้ำนวน 1 คัน (ตัวแทนประกนัภยั) 5 ม.ิย. 2562

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 16,440.00 16,440.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ.เอส.เค. สเตชั่นเนอร่ี 16,440.00 ร้ำนเจ.เอส.เค. สเตชั่นเนอร่ี 16,440.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/616

จ้ำนวน 3 รำยกำร 6 ม.ิย. 2562

5 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 60,678.00 60,678.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ้ำกดั 60,678.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ้ำกดั 60,678.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/618

จ้ำนวน 14 รำยกำร 6 ม.ิย. 2562

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 6,300.00 6,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีซี.ไอ คอมพวิเตอร์ 6,300.00 หจก.พี.ซี.ไอ คอมพิวเตอร์ 6,300.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/633

จ้ำนวน 2 รำยกำร 10 ม.ิย. 2562

7 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 38,148.00 38,148.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สระบรีุบำดำล 38,148.00 หจก.สระบรีุบำดำล 38,148.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/635

จ้ำนวน 5 รำยกำร 10 ม.ิย. 2562

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มถุินำยน  2562
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 28  เดือนมถุินำยน  พ .ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มถุินำยน  2562
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 28  เดือนมถุินำยน  พ .ศ. 2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
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8 จัดจ้ำงจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมพ่มิพ์ 900.00 ร้ำนแมพ่มิพ์ 900.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/637

จ้ำนวน 1 รำยกำร 10 ม.ิย. 2562

9 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร 3,355.00 3,355.00 เฉพำะเจำะจง นำงฐิติรัตน ์ โสภำ 3,355.00 นำงฐิติรัตน ์ โสภำ 3,355.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/639

จ้ำนวน 3 รำยกำร 10 ม.ิย. 2562

10 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 749.00 749.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พซีีไอ. คอมพวิเตอร์ 749.00 หจก.พีซีไอ. คอมพิวเตอร์ 749.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/648

จ้ำนวน 1 งำน 24 ม.ิย. 2562

11 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 1,770.00 1,770.00 เฉพำะเจำะจง บจ. โชคพฒันำ ไทร์ เซอร์วิส 1,770.00 บจ. โชคพัฒนำ ไทร์ เซอร์วสิ 1,770.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/658

จ้ำนวน 2 รำยกำร 24 ม.ิย. 2562

12 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,721.40 10,721.40 เฉพำะเจำะจง หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 10,721.40 หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 10,721.40 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/672

จ้ำนวน 2 รำยกำร 25 ม.ิย. 2562

13 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 9,758.40 9,758.40 เฉพำะเจำะจง หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 9,758.40 หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 9,758.40 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/674

จ้ำนวน 5 รำยกำร 25 ม.ิย. 2562

14 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 16,220.13 16,220.13 เฉพำะเจำะจง หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 16,220.13 หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 16,220.13 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/676

จ้ำนวน 11 รำยกำร 25 ม.ิย. 2562
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มถุินำยน  2562
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15 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 93,600.00 93,600.00 เฉพำะเจำะจง บจ. โชคพฒันำ ไทร์ เซอร์วิส 93,600.00 บจ. โชคพัฒนำ ไทร์ เซอร์วสิ 93,600.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/678

จ้ำนวน 1 รำยกำร 25 ม.ิย. 2562

16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมสถำนีเตือนภัยฯ 51,360.00 51,360.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชวนอเิล็กทรอนกิส์ 51,360.00 ร้ำนชวนอเิล็กทรอนกิส์ 51,360.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/680

จ้ำนวน 5 รำยกำร 25 ม.ิย. 2562

17 จดัจำ้งบ้ำรุงรักษำรถยนต์ บย-6275 สระบรีุ 6,989.94 6,989.94 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำสระบรีุ จ้ำกดั 6,989.94 บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จำ้กดั 6,989.94 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/684

จ้ำนวน 10 รำยกำร 25 ม.ิย. 2562

18 จดัจำ้งบ้ำรุงรักษำรถยนต์ 6กฏ-5014 กทม. 4,018.24 4,018.24 เฉพำะเจำะจง บจ. พระนครยนตรกำร 4,018.24 บจ. พระนครยนตรกำร 4,018.24 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/690

จ้ำนวน 8 รำยกำร 25 ม.ิย. 2562

19 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองพมิพแ์บบ 47,508.00 47,508.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ 47,508.00 หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ 47,508.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/696

จ้ำนวน 1 งำน 26 ม.ิย. 2562

20 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 79,080.00 79,080.00 เฉพำะเจำะจง บจ.ซัสโก ้(ประเทศไทย) 79,080.00 บจ.ซัสโก ้(ประเทศไทย) 79,080.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1/700

จ้ำนวน 1 รำยกำร 26 ม.ิย. 2562
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มถุินำยน  2562
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21 จ้ำงก่อสร้ำงอนุรักษฟ์ื้นฟสูระเก็บน้้ำ 9,800,000.00 9,753,950.00 e-bidding หจก.ขำวเจริญรุ่งเรืองไพศำล 7,100,000.00 หจก.ขำวเจริญรุ่งเรืองไพศำล 7,100,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/68/2562

ส.ป.ก. หมู่ที่ 1 บริษทั ศรีภมูิกำรโยธำ จ้ำกัด 7,500,000.00 12 ม.ิย. 2562

ต้ำบลช้ำผักแพว หจก. นมิติรมงคลกำรโยธำ 7,150,000.00 

อ้ำเภอแก่งคอย หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้ำง 9,199,000.00 

จังหวดัสระบรีุ หจก. พนัล้ำนกำรโยธำ 7,800,000.00 

หจก. ทรัพย์ดอนทอง 8,553,640.00 


