
แบบ สขร.1
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ที่
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วงเงินที่จะซ้ือ
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ซ้ือหรือจำ้ง

1 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองตะขาบ 9,450,000.00 9,407,324.00 e-bidding หจก.พฒันวรรณ 9,360,000.00 หจก.พฒันวรรณ 9,360,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/1/2564
หมู่ที่ 1,2,8 หจก.นชุนารถ 9,407,324.00 เสนอราคาต่่าสุด 4 พ.ย. 2563

ต่าบลบา้นใหมค่ลองเคียน บจ. ท.ีดี.ดี. กอ่สร้าง 9,400,000.00
อ่าเภอบา้นไร่

จังหวัดอทุยัธานี

2 กอ่สร้างระบบกระจายน ่า 6,990,000.00 6,988,517.00 e-bidding บจ.รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 6,965,000.00 บจ.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ 6,899,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/2/2564
สนบัสนนุเกษตรแปลงใหญ่ข้าว กจิการค้าร่วม สุรสีห์-เอสเค เทค 6,978,000.00 เสนอราคาต่่าสุด 4 พ.ย. 2563

ต่าบลหาดทนง

อ่าเภอเมอืงอทุยัธานี

จังหวัดอทุยัธานี

3 กอ่สร้างระบบกระจายน ่า 7,200,000.00 7,190,603.00 e-bidding บจ.รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 7,165,000.00 บจ.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ 7,086,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/3/2564
สนบัสนนุกลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่ กจิการค้าร่วม สุรสีห์-เอสเค เทค 7,180,000.00 เสนอราคาต่่าสุด 4 พ.ย. 2563

หมู่ที่ 2,4,5 

ต่าบลบา้นแกง่

อ่าเภอเมอืงนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤศจกิำยน 2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 1  เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤศจกิำยน 2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 1  เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

4 กอ่สร้างระบบกระจายน ่า 6,980,000.00 6,970,340.00 e-bidding กจิการค้าร่วม สุรสีห์-เอสเค เทค 6,950,000.00 กิจการค้าร่วม สุรสีห-์เอสเค เทค 6,881,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/4/2564
สนบัสนนุเกษตรแปลงใหญ่มนัส่าปะหลัง บจ.รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 6,960,000.00 เสนอราคาต่่าสุด 4 พ.ย. 2563

หมู่ที่ 5

ต่าบลทองหลาง

อ่าเภอหว้ยคต

จังหวัดอทุยัธานี

5 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 421,794.00 421,794.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั 421,794.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั 421,794.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/5/2564
ส่านกังานทรัพยากรน ่าภาค 2 รัศมแีจ่มผล จ่ากดั รัศมแีจ่มผล จ่ากดั 4 พ.ย. 2563

6 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาด 228,038.00 228,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั 228,038.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั 228,030.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/6/2564
ส่านกังานทรัพยากรน ่าภาค 2 รัศมแีจ่มผล จ่ากดั รัศมแีจ่มผล จ่ากดั 4 พ.ย. 2563

7 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั 240,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั 240,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/7/2564
ส่วนบริหารจัดการน ่าที่ 1 สระบรีุ รัศมแีจ่มผล จ่ากดั รัศมแีจ่มผล จ่ากดั 4 พ.ย. 2563

8 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาด 125,928.00 125,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั 125,928.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั 125,928.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/8/2564
ส่วนบริหารจัดการน ่าที่ 1 สระบรีุ, รัศมแีจ่มผล จ่ากดั รัศมแีจ่มผล จ่ากดั 4 พ.ย. 2563

ส่วนบริหารจัดการน ่าที่ 2 นนทบรีุ
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วันที่ 1  เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

9 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั 180,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั 180,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/9/2564
ส่วนบริหารจัดการน ่าที่ 3 นครสวรรค์ รัศมแีจ่มผล จ่ากดั รัศมแีจ่มผล จ่ากดั 4 พ.ย. 2563

10 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาด 125,928.00 125,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั 125,928.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั 125,928.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/10/2564
ส่วนบริหารจัดการน ่าที่ 3 นครสวรรค์ รัศมแีจ่มผล จ่ากดั รัศมแีจ่มผล จ่ากดั 4 พ.ย. 2563

11 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั 360,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภยั 360,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/11/2564
สถานสูีบน ่าโครงการระบบส่งน ่า รัศมแีจ่มผล จ่ากดั รัศมแีจ่มผล จ่ากดั 4 พ.ย. 2563

จากแมน่ ่านา่น-บงึบอระเพด็

จังหวัดนครสวรรค์

12 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 120,000.00 บริษทั ริโก ้ประเทศไทย 120,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/12/2564
จ่านวน 1 เคร่ือง จ่ากดั จ่ากดั 5 พ.ย. 2563

13 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 120,000.00 บริษทั ริโก ้ประเทศไทย 120,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/13/2564
จ่านวน 1 เคร่ือง จ่ากดั จ่ากดั 5 พ.ย. 2563
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14 อนรัุกษฟ์ื้นฟแูหล่งน ่าวังน ่าขาว 26,000,000.00 25,905,935.00 e-bidding หจก.ศิษย์ศุขส่าราญกอ่สร้าง 25,851,000.00 หจก.ศิษยศุ์ขส่าราญกอ่สร้าง 25,851,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/14/2564
เชื่อมต่อสระ 34 ไร่ หจก.ธงไทยหนัคา 25,902,435.00 เสนอราคาต่่าสุด 10 พ.ย. 2563

เชื่อมต่อสระ 84 ไร่ หจก.ฉลอมการโยธา 23,263,000.00
เชื่อมต่อคลองเจริญสุข หจก.สินนพกจิ 25,895,000.00
ต่าบลหนองมะโมง,วังตะเคียน

อ่าเภอหนองมะโมง

จังหวัดชัยนาท

15 อนรัุกษฟ์ื้นฟเูพิ่มประสิทธิภาพ 17,000,000.00 16,960,271.00 e-bidding หจก.กรวิภา 16,900,000.00 หจก.กรวิภา 25,851,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/15/2564
ระบบโครงข่ายแหล่งน ่า 3 ต่าบล หจก.น.ว.เมอืงทองสถาปตัย์ 16,920,000.00 เสนอราคาต่่าสุด 10 พ.ย. 2563

(ยางตาล,ย่านมทัรี, กลางแดด) บริษทั เงินขุมทอง จ่ากดั 16,950,000.00
ต่าบลยางตาล บริษทั บ.ีดับบลิว.บ.ีจ่ากดั 16,960,000.00
อ่าเภอโกรกพระ

จังหวัดนครสวรรค์

16 อนรัุกษฟ์ื้นฟเูพิ่มประสิทธิภาพ 28,000,000.00 27,809,256.00 e-bidding หจก.พนัล้านการโยธา 27,750,000.00 หจก.พนัล้านการโยธา 25,851,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/16/2564
ระบบโครงข่ายแหล่งน ่า 3 ต่าบล หจก.ธงไทยหนัคา 27,804,000.00 เสนอราคาต่่าสุด 16 พ.ย. 2563

(เกาะเทโพ, สะแกกรัง, ทา่ซุง) บจ.ท.ีดี.ดี.กอ่สร้าง 27,789,000.00
ต่าบลเกาะเทโพ บริษทั ตั งเจริญ จ่ากดั 27,799,000.00
อ่าเภอเมอืงอทุยัธานี

จังหวัดอทุยัธานี
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รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

17 อนรัุกษฟ์ื้นฟเูพิ่มประสิทธิภาพ 29,000,000.00 28,816,460.00 e-bidding กจิการร่วมค้า แมศ่รีทอง 28,790,000.00 กิจการร่วมค้า แม่ศรีทอง 28,790,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข สทภ.2/17/2564
ระบบโครงข่ายแหล่งน ่า 3 ต่าบล พนัล้าน การโยธา พนัล้าน การโยธา เสนอราคาต่่าสุด 26 พ.ย. 2563

(น ่าซึม, ทา่ซุง, หลุมเข้า) หจก.ธงไทยหนัคา 28,813,560.00
ต่าบลทา่ซุง หจก.ทองไกรลาศ 18,815,000.00
อ่าเภอเมอืงอทุยัธานี

จังหวัดอทุยัธานี

18 จดัซื อวสัดุการเกษตร (อะไหล่เคร่ืองสูบน ่า) 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบรีุบาดาล 35,310.00 หจก.สระบรีุบาดาล 35,310.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1407

จ่านวน 1 รายการ 5 พ.ย. 2563

19 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ 1ขง-9907 กทม. 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนสิสันสระบรีุ 749.00 บริษัท สยามนิสสันสระบุรี 749.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1444

จ่านวน 2 รายการ จ่ากดั 11 พ.ย. 2563


