
วันที่ เลขที่

๑ ๑๑๙๙๙๐๐๐๕๒๙๔๑ ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นนอร่ี จัดจ้างจัดท ารูปและป้ายชื่อฯ ๒,๙๘๐.๐๐ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๑๗๒ ๑

๒ ๓๑๙๙๙๐๐๒๗๓๕๔๔ ร้านสัมพันธ์พานิช น  าด่ืม ๒๐๘.๖๕ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๗/๒๓๓ ๑

๓ ๐๑๙๕๕๓๗๐๐๐๒๕๒ บริษทั สยามนิสสัน จ ากัด จัดจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ ๔กฮ-๔๒๘๓ กทม. ๓,๘๕๒.๐๐ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๑๘๔ ๑

๔ ๐๑๙๓๕๓๙๐๐๐๖๕๗ หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๖๕๐.๐๐ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๑๙๒ ๑

๕ ๐๑๙๓๕๓๙๐๐๐๖๕๗ หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ จัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๑,๐๗๐.๐๐ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๒๕๖๒ ๑

๖ ๐๑๙๕๕๔๑๐๐๐๐๑๖ บริษัทโตโยต้าสระบุรี จ ากัด จัดจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ บย-๖๒๗๕ สระบุรี ๓,๙๒๐.๖๔ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๐๐ ๑

๗ ๐๑๙๓๕๓๐๐๐๐๔๙๒ หจก.สุระยนต์มอร์เตอร์ฯ จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กต-๒๗๗ สระบรีุ ๓,๑๐๓.๐๐ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๐๔ ๑

๘ ๑๑๙๙๙๐๐๐๕๒๙๔๑ ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นนอร่ี จัดซื อวัสดุส านักงาน ๑,๒๓๐.๐๐ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๐๘ ๑

๙ ๑๑๖๙๕๒๖๐๔๒ ร้าน เคสกรีน จัดจ้างจัดท าปา้ยไวนิล พร้อมติดตั ง ๑,๘๐๐.๐๐ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๑๐ ๑

๑๐ ๑๙๕๕๕๙๐๐๑๕๘๘ บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากัด จัดซื อวสัดุส านักงาน ๑,๕๑๐.๐๐ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๑๒ ๑

๑๑ ๑๙๕๕๕๙๐๐๑๕๘๘ บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากัด จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุส านักงาน ๔,๐๕๐.๐๐ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๑๖ ๑

๑๒ ๑๑๙๙๙๐๐๐๕๒๙๔๑ ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี จัดซื อวัสดุส านักงาน และวัสดุการเกษตร ๑,๑๐๐.๐๐ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๑๘ ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ล าดบัที่
(๑)

 เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ 
  เลขประจ าตวัประชาชน

  (๒)

     ชื่อผู้ประกอบการ    
 (๓)

 รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  
(๔)

จ านวนเงินรวม 
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  

(๕)

เอกสารอ้างอิง (๖)
       เหตผุลสนับสนุน       

  (๗)

ประจ าไตรมาสที ่๑ (เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๒



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ล าดบัที่
(๑)

 เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ 
  เลขประจ าตวัประชาชน

  (๒)

     ชื่อผู้ประกอบการ    
 (๓)

 รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  
(๔)

จ านวนเงินรวม 
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  

(๕)

เอกสารอ้างอิง (๖)
       เหตผุลสนับสนุน       

  (๗)

ประจ าไตรมาสที ่๑ (เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๒

๑๓ ๐๑๙๓๕๓๐๐๐๐๔๙๒ หจก. สุระยนต์เอ็นจิเนียร่ิง จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กต-๒๗๗ สระบรีุ ๓,๖๓๘.๐๐ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๒๕ ๑

๑๔ ๐๑๙๓๕๓๐๐๐๐๔๙๒ หจก.สุระยนต์เอ็นจิเนียร่ิง จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บฉ-๒๖๔๔ สระบุรี ๑,๖๐๕.๐๐ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๓๑ ๑

๑๕ ๑๑๙๙๙๐๐๐๕๒๙๔๑ ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นนอร่ี จัดจ้างท าตรายาง และปา้ยที่จอดรถ ๑,๗๖๐.๐๐ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๒๓๔ ๑

๑๖ ๓๑๙๙๙๐๐๒๗๓๕๔๔ ร้านสัมพันธ์พานิช น  าด่ืม ๒๒๔.๗๐ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๗/๒๕๘ ๑

๑๗ BI๖๒๑๒๐๒๐๔ บริษัทจันทร์ประสิทธิ์ปิโตเลียม 
จ ากัด น  ามันเชื อเพลิง ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒,๗๙๙.๖๘ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๕/๖๓๙ ๓

๑๘ ๐๑๙๓๕๓๓๐๐๐๖๗๑ หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๑,๒๐๐.๐๐ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๓๓๑ ๑

๑๙ ๐๑๙๕๕๔๑๐๐๐๐๑๖ บริษัทโตโยต้าสระบุรี จ ากัด จัดจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ ๖กญ-๕๕๓๑ กทม ๕,๓๐๙.๐๐ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๓๓๖ ๑

๒๐ ๑๑๙๙๙๐๐๐๕๒๙๔๑ ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นนอร่ี จัดซื อวัสดุก่อสร้าง ๑,๔๗๐.๐๐ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๓๖๒ ๑

๒๑ ๑๑๙๙๙๐๐๐๕๒๙๔๑ ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นนอร่ี จัดจ้างจัดท าตรายาง ๒,๓๔๕.๐๐ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ ทส๐๖๑๒.๑/๑๓๖๔ ๑

๒๒ ๐๑๖๓๕๒๗๐๐๐๐๖๑ หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม น  ามันเชื อเพลิง ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๑,๖๗๒.๔๕ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ ทส ๐๖๑๒.๖/๕๗๔ ๓

๒๓ ๓๔๕๑๒๐๐๑๒๑๓๑๘ น  าด่ืม วอเตอร์เวย์ (ส านักงานใหญ)่ น  าด่ืม ๒,๒๕๐.๐๐ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ ทส ๐๖๑๒.๑/๙๗๒ ๑



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ล าดบัที่
(๑)

 เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ 
  เลขประจ าตวัประชาชน

  (๒)

     ชื่อผู้ประกอบการ    
 (๓)

 รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  
(๔)

จ านวนเงินรวม 
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  

(๕)

เอกสารอ้างอิง (๖)
       เหตผุลสนับสนุน       

  (๗)

ประจ าไตรมาสที ่๑ (เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๒

๒๔ ๐๑๖๓๕๒๗๐๐๐๐๖๑ หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม น  ามันเชื อเพลิง ประจ าเดือนธันวาคม ๓,๒๒๕.๖๐ ๙ ม.ค. ๒๕๖๒ ทส ๐๖๑๒.๖/๑ ๓

๒๕ ๖๑๓๕๒๑๐๐๐๐๕๗ หจก.พรทวีบริการ น  ามันเชื อเพลิง ประจ าเดือน ธันวาคม ๓,๒๓๔.๘๐ ๓ ม.ค. ๒๕๖๓ ทส๐๖๑๒.๕/๗ ๓

รวมทัง้สิ้น ๕๖,๒๐๘.๕๒


