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1 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเวศแอร์ 4,700.00 ร้านประเวศแอร์ 4,700.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/359

จ านวน 1 รายการ 1 เม.ย. 2563

2 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ 35,000.00 หจก.เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ 35,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/360

จ านวน 14 เคร่ือง 1 เม.ย. 2563

3 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ 36,000.00 หจก.เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ 36,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/361

จ านวน 1 เคร่ือง 1 เม.ย. 2563

4 จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 7,425.00 7,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมพ่มิพ์ 7,425.00 ร้านแมพ่มิพ์ 7,425.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/363

จ านวน 1 รายการ 1 เม.ย. 2563

5 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.ไอ. คอมพวิเตอร์ 1,700.00 หจก.พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 1,700.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/373

จ านวน 1 เคร่ือง 2 เม.ย. 2563

6 จัดจ้างจัดท าตรายาง 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 2,840.00 ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 2,840.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/375

จ านวน 12 อนั 2 เม.ย. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ท าความสะอาดฯ 12,690.00 12,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 12,690.00 ร้านเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 12,690.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/382

จ านวน 9 รายการ 7 เม.ย. 2563

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  เมษำยน  2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 30  เดือนเมษำยน  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  เมษำยน  2563
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8 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ และวสัดุส านักงาน 9,998.00 9,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 9,998.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 9,998.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/384

จ านวน 16 รายการ 7 เม.ย. 2563

9 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุระยนต์เอน็จิเนยีร่ิง 3,317.00 หจก.สุระยนต์เอน็จเินยีร่ิง 3,317.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/399

จ านวน 1 รายการ 8 เม.ย. 2563

10 จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมพ่มิพ์ 2,250.00 ร้านแมพ่มิพ์ 2,250.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/404

จ านวน 1 รายการ 9 เม.ย. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุส ารวจ 17,215.00 17,215.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 17,215.00 ร้าน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 17,215.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/421

จ านวน 20 รายการ 14 เม.ย. 2563

12 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 85-2367 สระบรีุ 53,179.00 53,179.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 53,179.00 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 53,179.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/423

จ านวน 6 รายการ 14 เม.ย. 2563

13 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กจ-3986 สระบรีุ 35,063.90 35,063.90 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งวิวัฒน ์เรดิเอเตอร์ฯ 35,063.90 ร้านรุ่งวิวัฒน์ เรดิเอเตอร์ฯ 35,063.90 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/425

จ านวน 23 รายการ 14 เม.ย. 2563

14 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 98,800.00 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 98,800.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/440

จ านวน 1 รายการ 16 เม.ย. 2563
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  เมษำยน  2563
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15 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ 94,160.00 หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ 94,160.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/445

จ านวน 2 รายการ 17 เม.ย. 2563

16 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้ า 19,650.00 19,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบรีุบาดาล 19,650.00 หจก.สระบรีุบาดาล 19,650.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/455

จ านวน 3 เคร่ือง 20 เม.ย. 2563

17 จดัจา้งบ ารุงรักษารถยนต์ 3กฮ-9507 กทม. 5,145.63 5,145.63 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสระบรีุ จ ากดั 5,145.63 บริษัท โตโยต้าสระบุรี จ ากดั 5,145.63 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/464

จ านวน 11 รายการ 21 เม.ย. 2563

18 จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการฯ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 19,000.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 19,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/471

จ านวน 5 ชุด 23 เม.ย. 2563

19 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 51,000.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 51,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/472

ส านกังาน จ านวน 3 เคร่ือง 23 เม.ย. 2563

20 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 44,000.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 44,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/473

ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง 23 เม.ย. 2563

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์และวัสดุส านกังาน 63,542.00 63,542.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 63,542.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ ากดั 63,542.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/475

จ านวน 17 รายการ 23 เม.ย. 2563
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22 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.ีพ.ีพ.ี 52,500.00 ร้าน ว.ีพ.ีพ.ี 52,500.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/486

จ านวน 1 รายการ 27 เม.ย. 2563

23 จัดซ้ือวัสดุสารเคมใีนการผลิตน้ าประปา 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบรีุบาดาล 29,500.00 หจก.สระบรีุบาดาล 29,500.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/492

จ านวน 2 รายการ 27 เม.ย. 2563

24 จดัจา้งบ ารุงรักษารถยนต์ บย -6274 สระบรีุ 11,812.80 11,812.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสระบรีุ จ ากดั 11,812.80 บริษัท โตโยต้าสระบุรี จ ากดั 11,812.80 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/496

จ านวน 14 รายการ 27 เม.ย. 2563

25 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 23,536.00 23,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮง เปง้ ฮง จ ากดั 23,536.00 บริษัท เฮง เป้ง ฮง จ ากัด 23,536.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/502

จ านวน 20 รายการ 28 เม.ย. 2563

26 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 321.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 321.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1/514

จ านวน 1 เคร่ือง 29 เม.ย. 2563

27 ซ้ือชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน 324,000.00 324,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 324,000.00 หจก.พ.ีซี.ไอ.คอมพวิเตอร์ 324,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/42/2563

ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 1 เม.ย. 2563

ส านกังานทรัพยากรน้ าภาค 2

ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืง

จังหวัดสระบรีุ  27 ชุด
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28 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั 70,620.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั 70,620.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/43/2563

สถานสูีบน้ า (โครงการระบบส่งน้ า รัศมแีจ่มผล จ ากดั รัศมแีจ่มผล จ ากดั 15 เม.ย. 2563

จากแมน่้ านา่น-บงึบอระเพด็

จังหวัดนครสวรรค์)

29 จ้างร้ือถอนถังน้ าประปาขนาดเล็ก 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 567,000.00 หจก.นครสวรรค์ เอส.เค เซอร์วสิ 567,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/44/2563

บา้นเลขที่ 71 หมู่ 5 ต าบลยางซ้าย 21 เม.ย. 2563

อ าเภอโพธิท์อง จังหวัดอา่งทอง


