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1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 1,300.00 ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 1,300.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/191

จ านวน 1 รายการ 2 ม.ีค. 2563

2 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 3,060.00 ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 3,060.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/193

จ านวน 2 รายการ 2 ม.ีค. 2563

3 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งพฒันาแอร์ 1,605.00 หจก.รุ่งพฒันาแอร์ 1,605.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/195

จ านวน 1 งาน 2 ม.ีค. 2563

4 จัดซ้ือวัสดุส ารวจ 17,023.70 17,023.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 17,023.70 หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 17,023.70 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/202

จ านวน 11 รายการ 10 ม.ีค. 2563

5 จัดซ้ือกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ราชการ 32,432.91 32,432.91 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อรุณวรากรณ์ 32,432.91 นายสมชาย อรุณวรากรณ์ 32,432.91 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/218

จ านวน 38 รายการ ตัวแทนประกนัภยั 11 ม.ีค. 2563

6 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 1,140.00 ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 1,140.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/221

จ านวน 3 รายการ 11 ม.ีค. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 510.00 ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 510.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/223

จ านวน 2 รายการ 11 ม.ีค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
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8 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 2,900.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 2,900.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/225

จ านวน 1 รายการ 11 ม.ีค. 2563

9 จดัจา้งบ ารุงรักษารถยนต์ กต -8147 สระบรีุ 8,135.56 8,135.56 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสระบรีุ จ ากดั 8,135.56 บริษัท โตโยต้าสระบุรี จ ากดั 8,135.56 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/239

จ านวน 20 รายการ 12 ม.ีค. 2563

10 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 12,412.00 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 12,412.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/241

จ านวน 1 งาน 12 ม.ีค. 2563

11 จดัจา้งบ ารุงรักษารถยนต์ 6กญ-5530 กทม 4,810.19 4,810.19 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสระบรีุ จ ากดั 4,810.19 บริษัท โตโยต้าสระบุรี จ ากดั 4,810.19 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/247

จ านวน 9 รายการ 12 ม.ีค. 2563

12 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 82-6991 สระบรีุ 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 4,601.00 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 4,601.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/247

จ านวน 2 รายการ 12 ม.ีค. 2563

13 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 84-8388 สระบรีุ 19,784.30 19,784.30 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 19,784.30 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 19,784.30 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/254

จ านวน 11 รายการ 13 ม.ีค. 2563

14 จัดจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ 5กจ-4264 กทม 2,699.61 2,699.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันสระบุรี จ ากดั 2,699.61 บริษทั สยามนิสสันสระบุรี จ ากัด 2,699.61 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/262

จ านวน 9 รายการ 16 ม.ีค. 2563
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15 จดัจา้งบ ารุงรักษารถยนต์ 6กญ-5531 กทม 9,325.48 9,325.48 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสระบรีุ จ ากดั 9,325.48 บริษัท โตโยต้าสระบุรี จ ากดั 9,325.48 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/266

จ านวน 20 รายการ 16 ม.ีค. 2563

16 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กง-2276 สระบรีุ 4,986.20 4,986.20 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 4,986.20 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 4,986.20 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/307

จ านวน 6 รายการ 20 ม.ีค. 2563

17 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กค-5212 สระบรีุ 3,691.50 3,691.50 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 3,691.50 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 3,691.50 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/309

จ านวน 1 รายการ 20 ม.ีค. 2563

18 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กค-5212 สระบรีุ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 1,926.00 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 1,926.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/311

จ านวน 1 รายการ 20 ม.ีค. 2563

19 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ บฉ-2644 สระบรีุ 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 7,276.00 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 7,276.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/323

จ านวน 6 รายการ 25 ม.ีค. 2563

20 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 12,412.00 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 12,412.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/329

จ านวน 1 รายการ 26 ม.ีค. 2563

21 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 84-8388 สระบรีุ 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุระยนต์เอน็จิเนยีร่ิง 6,634.00 หจก.สุระยนต์เอน็จเินยีร่ิง 6,634.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/331

จ านวน 1 รายการ 26 ม.ีค. 2563
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22 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บจ. โชคพฒันา ไทร์ เซอร์วิส 14,400.00 บจ. โชคพัฒนา ไทร์ เซอร์วสิ 14,400.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/333

จ านวน 1 รายการ 26 ม.ีค. 2563

23 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บจ. โชคพฒันา ไทร์ เซอร์วิส 15,600.00 บจ. โชคพัฒนา ไทร์ เซอร์วสิ 15,600.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/335

จ านวน 1 รายการ 26 ม.ีค. 2563

24 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บจ. โชคพฒันา ไทร์ เซอร์วิส 12,800.00 บจ. โชคพัฒนา ไทร์ เซอร์วสิ 12,800.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/337

จ านวน 1 รายการ 26 ม.ีค. 2563

25 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยป่าเลา 5,559,600.00 5,512,043.00 e-bidding 1.หจก.พฒันวรรณ 5,482,000.00 หจก.พฒันวรรณ 5,482,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/10/2563

และระบบส่ง  หมู่ที่ 2, 4, 5 2.หจก.เทพารักษ์ 5,510,043.00 เสนอราคาต่ าสุด 19 ม.ีค. 2563

ต าบลทพัหลวง 3.บริษัท ท.ีดี.ดี. ก่อสร้าง จ ากัด 5,510,000.00

อ าเภอบา้นไร่
จังหวดัอุทยัธานี

26 อนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าหนองงูเหลือม 15,420,000.00 15,368,984.00 e-bidding 1.หจก.น.ว.เมืองทองสถาปัตย์ 15,360,000.00 หจก.สินนพกจิ 15,355,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/11/2563

หมู่ที่ 8 2.หจก.กรวิภา 15,368,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 19 ม.ีค. 2563

ต าบลนครสวรรค์ตก 3.หจก.สินนพกจิ 15,355,000.00

อ าเภอเมือง
จังหวดันครสวรรค์
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27 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า 13,581,000.00 2,252,000.00 e-bidding 1.หจก.น.ว.เมืองทองสถาปัตย์ 13,470,000.00 หจก.น.ว.เมืองทองสถาปัตย์ 13,470,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/12/2563

บงึหวาย 2.หจก.กรวิภา 13,500,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 19 ม.ีค. 2563

หมู่ที่ 2 3.บริษทั เงินขุมทอง จ ากดั 13,530,000.00

ต าบลโกรกพระ 4.บริษัท บ.ีดับบลิว.บ.ี จ ากัด 13,490,000.00

อ าเภอโกรกพระ
จังหวดันครสวรรค์

28 อนรัุกษฟ์ืน้ฟแูหล่งน้ าหนองตานวิใหญ่ ชว่ง 2 18,000,000.00 17,934,021.00 e-bidding 1.หจก.น.ว.เมืองทองสถาปัตย์ 17,930,000.00 บริษทั เงินขุมทอง จ ากดั 17,850,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/13/2563

บ้านตานิว หมู่ที่ 6 บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 2.หจก.กรวิภา 17,930,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 19 ม.ีค. 2563

บา้นเนินกวา้ว หมู่ที่ 9 3.หจก.สินนพกจิ 17,900,000.00

ต าบลยางตาล 4.บริษทั เงินขุมทอง จ ากดั 17,850,000.00

อ าเภอโกรกพระ
จังหวดันครสวรรค์

29 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 617,800.00 617,800.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 567,000.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 567,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/14/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อคฯ 617,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นทุ่งตาทั่ง หมู่ที่ 4
ต าบลหนองเต่า
อ าเภอเก้าเล้ียว
จังหวดันครสวรรค์



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

30 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 649,000.00 649,000.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 629,000.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 629,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/15/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อคฯ 649,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นบุ้งผักกาด หมู่ที่ 2
ต าบลเขาชนกัน
อ าเภอแม่วงก์
จังหวดันครสวรรค์

31 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 862,300.00 862,300.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 790,000.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 790,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/16/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อคฯ 860,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นคลองวงัเด่ือ  หมู่ที่ 2,4 3.บจ.ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์ 849,999.00

ต าบลน้ าทรง เทน (ไทยแลนด์)

อ าเภอพยุหะคีรี
จังหวดันครสวรรค์

32 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 590,700.00 590,700.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 500,000.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 500,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/17/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อคฯ 530,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นสระเศรษฐี  หมู่ที่ 7
ต าบลน้ าทรง
อ าเภอพยุหะคีรี
จังหวดันครสวรรค์



แบบ สขร.1

ล ำดับ
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งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

33 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 639,300.00 639,300.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 588,000.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 588,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/18/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อคฯ 639,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นหนองแพงพวย  หมู่ที่ 1
ต าบลหนองเต่า
อ าเภอเก้าเล้ียว
จังหวดันครสวรรค์

34 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 964,500.00 964,500.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 887,000.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 887,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/19/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อคฯ 964,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้น กม.52  หมู่ที่ 10
ต าบลระบ า
อ าเภอลานสัก
จังหวดัอุทยัธานี

35 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 102,100.00 102,100.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 100,000.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 100,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/20/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 101,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นปากเหมอืง หมู่ที่ 1 ต าบลลานสัก 3.หจก.อุทัยธานี เอส.ซี เซอร์วิส 101,100.00 

อ าเภอลานสัก จังหวัดอทุยัธานี



แบบ สขร.1

ล ำดับ
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งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

36 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 396,800.00 396,800.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 388,500.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 388,500.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/21/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 388,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นบอ่ยาง หมู่ที่ 8 ต าบลบอ่ยาง 3.หจก.อุทัยธานี เอส.ซี เซอร์วิส 389,000.00 

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอทุยัธานี

37 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 445,000.00 445,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 435,000.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 435,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/22/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 440,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นแหลมยาง หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าทรง 3.หจก.อุทัยธานี เอส.ซี เซอร์วิส 441,000.00 

อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสรรค์

38 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 498,900.00 498,900.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 490,000.00 หจก.อุทัยธานี เอส.ซี เซอร์วิส 488,500.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/23/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 488,900.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นทา่มะนาว หมู่ที่ 1 ต าบลระบ า 3.หจก.อุทัยธานี เอส.ซี เซอร์วิส 488,500.00 

อ าเภอลานสัก จังหวดัอุทยัธานี

39 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 497,300.00 497,300.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 488,300.00 หจก.อุทัยธานี เอส.ซี เซอร์วิส 487,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/24/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 490,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นหว้ยเปล้า หมู่ที่ 6 ต าบลระบ า 3.หจก.อุทัยธานี เอส.ซี เซอร์วิส 487,000.00 

อ าเภอลานสัก จังหวัดอทุยัธานี



แบบ สขร.1
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

40 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 566,100.00 566,100.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 560,000.00 บจ. องิคนนินัท ์2019 499,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/25/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 520,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นบางไซ หมู่ที่ 1 3.บจ. องิคนนินัท ์2019 499,000.00 

ต าบลพกิุล
อ าเภอชุมแสง
จังหวดันครสวรรค์

41 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 503,600.00 503,600.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 500,000.00 หจก.สุดคณา 404,882.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/26/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 460,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นทุ่งมะขามหวาน  หมู่ที่ 4 3.หจก.สุดคณา 404,882.00 

ต าบลหนองนางนวล 4.หจก.พนัล้านการโยธา 478,000.00

อ าเภอหนองฉาง
จังหวดัอุทยัธานี

42 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 960,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 920,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/27/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 920,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นหนองแวน่  หมู่ที่ 9
ต าบลบอ่ยาง
อ าเภอสวา่งอารมณ์
จังหวดัอุทยัธานี



แบบ สขร.1
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วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
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เหตุผลที่คัดเลอืก
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

43 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 990,000.00 990,000.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 980,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 880,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/28/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 880,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นหนองขุนทอง  หมู่ที่ 1
ต าบลหนองนางนวล
อ าเภอหนองฉาง
จังหวดัอุทยัธานี

44 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 503,700.00 503,700.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 500,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/29/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นน้ าตก  หมู่ที่ 1 3.หจก.พนัล้านการโยธา 478,000.00

ต าบลสะแกกรัง
อ าเภอเมืองอุทยัธานี
จังหวดัอุทยัธานี

45 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 651,800.00 651,800.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 640,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 600,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/30/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 600,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นหนอรืน (จ.2)  หมู่ที่ 5 3.หจก.พนัล้านการโยธา 620,000.00

ต าบลหนองนางนวล
อ าเภอหนองฉาง
จังหวดัอุทยัธานี



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

46 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 508,800.00 508,800.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 500,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/31/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นเพชรเจริญ  หมู่ที่ 5
ต าบลระบ า
อ าเภอลานสัก
จังหวดัอุทยัธานี

47 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 509,600.00 509,600.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 500,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/32/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นบางกุ้ง  หมู่ที่ 7 3.หจก.พนัล้านการโยธา 484,000.00

ต าบลสะแกกรัง
อ าเภอเมืองอุทยัธานี
จังหวดัอุทยัธานี

48 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 511,500.00 511,500.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 510,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/33/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นเขาพระยาพายเรือ  หมู่ที่ 5 3.หจก.พนัล้านการโยธา 486,000.00

ต าบลลานสัก
อ าเภอลานสัก
จังหวดัอุทยัธานี



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

49 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 509,600.00 509,600.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 505,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/34/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 455,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นภมูิธรรม  หมู่ที่ 3 3.หจก.พนัล้านการโยธา 484,000.00

ต าบลสะแกกรัง
อ าเภอเมืองอุทยัธานี
จังหวดัอุทยัธานี

50 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 1,833,700.00 1,833,700.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 1,800,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 1,595,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/35/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 1,595,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นหนองรืน (จ.1)  หมู่ที่ 5 3.หจก.พนัล้านการโยธา 1,700,000.00

ต าบลหนองนางนวล
อ าเภอหนองฉาง
จังหวดัอุทยัธานี

51 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 494,500.00 494,500.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 488,500.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 484,500.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/36/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 484,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นจักษา หมู่ที่ 8 ต าบลสะแกกรัง 3.หจก.อุทัยธานี เอส.ซี.เซอร์วิส 490,000.00

อ าเภอเมอืงอทุยัธาน ีจังหวัดอทุยัธานี



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

52 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 375,100.00 375,100.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 370,000.00 หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 367,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/37/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 367,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นหว้ยรัง หมู่ที่ 2 ต าบลระบ า 3.หจก.อุทัยธานี เอส.ซี.เซอร์วิส 374,000.00
อ าเภอลานสัก จังหวัดอทุยัธานี

53 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 508,700.00 508,700.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 500,000.00 หจก.พนัล้านการโยธา 470,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/38/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 508,700.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นบงึเจริญ  หมู่ที่ 9 3.หจก.พนัล้านการโยธา 470,000.00

ต าบลระบ า
อ าเภอลานสัก
จังหวดัอุทยัธานี

54 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 513,900.00 513,900.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 500,000.00 หจก.พนัล้านการโยธา 478,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/39/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 510,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นอ่างหว้ยดง  หมู่ที่ 11 3.หจก.พนัล้านการโยธา 478,000.00

ต าบลระบ า
อ าเภอลานสัก
จังหวดัอุทยัธานี



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำ

หรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 31  เดือนมนีำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

55 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านก่อนส่งมอบ 981,400.00 981,400.00 e-bidding 1.หจก.นครสวรรค์ เอส.เค.เซอร์วสิ 960,000.00 หจก.พนัล้านการโยธา 910,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/40/2563

ทรัพย์สินใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 2.หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์บล็อกฯ 970,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

บา้นหาดทรายงาม  หมู่ที่ 8 3.หจก.พนัล้านการโยธา 910,000.00

ต าบลระบ า
อ าเภอลานสัก
จังหวดัอุทยัธานี

56 ปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุ ส่วนวิชาการ 1,099,277.00 1,099,277.00 e-bidding 1.หจก.ฉัตรทพิย์ กอ่สร้าง 978,000.00 หจก.ฉัตรทพิย์ กอ่สร้าง 978,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/41/2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 2 2.หจก.กจิพานชิ วิศวกรรม 1,049,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 26 ม.ีค. 2563

หมู่ที่ 9 ต าบลหนองยาว
อ าเภอเมือง
จังหวดัสระบรีุ


