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1 บ้ำรุงรักษำแหล่งน ้ำอำ่งเกบ็น ้ำ 164,000.00 164,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกดั 164,000.00 หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกดั 164,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/18/2564

หว้ยสะพำนขำด บำ้นส้ำนกัหมนั พฤฒิพงษก์อ่สร้ำง พฤฒิพงษก์อ่สร้ำง 1 ธ.ค. 2563

ต้ำบลนำง่ัว อ้ำเภอเมอืงเพชรบรูณ์

จังหวัดเพชรบรูณ์

2 อนรัุกษฟ์ื้นฟรูะบบโครงข่ำยแหล่งน ้ำ 26,000,000.00 25,933,683.00 e-bidding หจก.น.ว.เมอืงทองสถำปตัย์ 25,933,000.00 บริษทั เงินขุมทอง จ้ำกดั 25,890,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/19/2564

หนองสำมล้ำคลองเชื่อมต่อ หจก.กรวิภำ 25,933,000.00 เสนอรำคำต้่ำสุด 2 ธ.ค. 2563

คลองจระเข้เผือกเชื่อมต่อหนองบำงไทร บริษทั เงินขุมทอง จ้ำกดั 25,890,000.00
ฝ่ังตะวันตก หมู่ที่ 1,2,5,6 ต้ำบลพกิลุ บริษทั บ.ีดับบลิว.บ.ี จ้ำกดั 25,930,000.00
อ้ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

3 อนรัุกษฟ์ื้นฟเูพิ่มประสิทธิภำพระบบ 25,000,000.00 24,911,359.00 e-bidding หจก.ธงไทยหนัคำ 24,890,000.00 หจก.ธงไทยหนัคำ 24,890,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/20/2564

โครงข่ำยแหล่งน ้ำ 2 ต้ำบล (หนัคำ, หจก.ฉลอมกำรโยธำ 22,311,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น เสนอรำคำต้่ำสุด 7 ธ.ค. 2563

สำมง่ำมทำ่โบสถ์) ต้ำบลหนัคำ, หจก.ศิษย์ศุขส้ำรำญกอ่สร้ำง 24,905,000.00
สำมง่ำมทำ่โบสถ์ อ้ำเภอหนัคำ หจก.สินนพกจิ 24,900,000.00
จังหวัดชัยนำท

4 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส้ำนกังำน 253,500.00 253,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ดับเบิ ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ 253,500.00 หจก.ดับเบิ ลย ูซี ดีเวลลอปเปอร์ 253,500.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/21/2564

และบำ้นพกัข้ำรำชกำร จ้ำนวน 5 หลัง 8 ธ.ค. 2563

ต้ำบลปำ่ตำล อ้ำเภอเมอืงลพบรีุ

จังหวัดลพบรีุ

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ธันวำคม 2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 5  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ธันวำคม 2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 5  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

5 กอ่สร้ำงระบบกระจำยน ้ำ สนบัสนนุ 4,547,300.00 4,544,244.00 e-bidding บจ.รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 4,542,244.00 บริษทั เอสเค เทค 999 จ้ำกัด 4,535,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/22/2564

กลุ่มนำข้ำวแปลงใหญ่ หมู่ที่ 3 บริษทั เอสเค เทค 999 จำ้กดั 4,540,054.00 เสนอรำคำต้่ำสุด 16 ธ.ค. 2563

ต้ำบลบำ้นแดน อ้ำเภอบรรพตพสัิย

จังหวัดนครสวรรค์

6 กอ่สร้ำงระบบกระจำยน ้ำ สนบัสนนุ 7,000,000.00 6,991,716.00 e-bidding กจิกำรค้ำร่วม สุรสีห์-เอสเค เทค 6,985,000.00 กิจกำรค้ำร่วม สุรสีห-์เอสเค เทค 6,985,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/23/2564

เกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงำนบ้ำนชุมทหำร บจ.รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 6,989,776.00 เสนอรำคำต้่ำสุด 16 ธ.ค. 2563

หมู่ที่ 1 ต้ำบลหว้ยคต อ้ำเภอหว้ยคต หจก.พณักมล กอ่สร้ำง 6,500,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

จังหวัดอทุยัธำนี บจ.ท.ีซี.ซีลล่ิง แอนด์ ปั๊มปิ้ง 6,528,131.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

7 กอ่สร้ำงระบบกระจำยน ้ำ สนบัสนนุ 7,800,000.00 7,791,245.00 e-bidding บจ.รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 7,781,243.00 บจ.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ 7,781,243.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/24/2564

กลุ่มนำข้ำวแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9 บจ.ท.ีซี.ซีลล่ิง แอนด์ ปั๊มปิ้ง 7,333,554.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น เสนอรำคำต้่ำสุด 16 ธ.ค. 2563

ต้ำบลวังมหำกร อ้ำเภอทำ่ตะโก บจ.เอเอส เอน็เทค 7,789,224.75
จังหวัดนครสวรรค์ บจ.ชัยชนำพร 7,700,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

8 กอ่สร้ำงระบบกระจำยน ้ำ สนบัสนนุ 5,500,000.00 5,497,652.00 e-bidding บจ.รีวอลูชั่น เอน็เตอร์ไพร์ซ 5,489,648.25 บจ.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ 5,489,648.25 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/25/2564

เกษตรแปลงใหญ่มนัส้ำปะหลัง บจ.ท.ีซี.ซีลล่ิง แอนด์ ปั๊มปิ้ง 5,297,275.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น เสนอรำคำต้่ำสุด 16 ธ.ค. 2563

ต้ำบลวังมว่ง อ้ำเภอวังมว่ง จังหวัดสระบรีุ กจิกำรค้ำร่วม สุรสีห์-เอสเค เทค 5,495,000.00
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ธันวำคม 2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 5  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

9 กอ่สร้ำงระบบส่งน ้ำจำกคลองร้ำมะสัก 20,000,000.00 19,719,788.00 e-bidding หจก.ประสิทธิรุ่์งเรือง 19,600,000.00 หจก.ประสิทธิรุ่์งเรือง 19,600,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/26/2564

หมู่ที่ 10,6 ต้ำบลบำ้นพรำน หจก.นมิติรมงคลกำรโยธำ 19,710,000.00 เสนอรำคำต้่ำสุด 16 ธ.ค. 2563

อ้ำเภอแสวงหำ จังหวัดอำ่งทอง บจ.ธำ้รงศักด์ิ กรุ๊ป 18,536,464.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

10 ปรับปรุงฟื้นฟรูะบบแหล่งน ้ำหนองโสน 15,300,000.00 15,224,556.00 e-bidding หจก.ศิษย์ศุขส้ำรำญกอ่สร้ำง 15,208,000.00 หจก.ศิษยศุ์ขส้ำรำญกอ่สร้ำง 15,208,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/27/2564

เชื่อมต่อหนองเต่ำทอง ต้ำบลวังหมนั หจก.ฉลอมกำรโยธำ 15,220,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น เสนอรำคำต้่ำสุด 21 ธ.ค. 2563

อ้ำเภอวัดสิงห ์จังหวัดชัยนำท บจ.เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ 14,100,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

หจก.สินนพกจิ 15,222,000.00

หจก.นชุนำรถ 13,244,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

หจก.สินแสงจันทรืนครศรี 14,463,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

11 อนรัุกษฟ์ื้นฟรูะบบโครงข่ำยแหล่งน ้ำ 19,000,000.00 18,954,546.00 e-bidding บริษทั เงินขุมทอง จ้ำกดั 18,899,000.00 บริษทั เงินขุมทอง จ้ำกดั 18,899,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/28/2563

บงึตำสังข์เชื่อมต่อคลองบำ้นทำ่จันทร์ หจก.ศิษย์ศุขส้ำรำญกอ่สร้ำง 18,954,000.00 เสนอรำคำต้่ำสุด 21 ธ.ค. 2563

ต้ำบลตำขีด อ้ำเภอบรรพตพสัิย หจก.น.ว.เมอืงทองสถำปตัย์ 18,953,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

จังหวัดนครสวรรค์ หจก.ฉลอมกำรโยธำ 18,950,000.00

หจก.ทองไกรลำศ 15,163,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

หจก.สินแสงจันทรืนครศรี 18,370,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น
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สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ธันวำคม 2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 5  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

12 อนรัุกษฟ์ื้นฟรูะบบโครงข่ำยแหล่งน ้ำ 23,000,000.00 22,912,607.00 e-bidding บริษทั เงินขุมทอง จ้ำกดั 22,880,000.00 บริษทั เงินขุมทอง จ้ำกดั 22,880,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/29/2564

บึงลำดเชือ่มต่อบึงเพ็งเชือ่มต่อบึงหลังบ้ำน หจก.ฉลอมกำรโยธำ 22,912,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น เสนอรำคำต้่ำสุด 21 ธ.ค. 2563

เชื่อมต่อบงึบวั ต้ำบลตำสังข์ หจก.ศิษย์ศุขส้ำรำญกอ่สร้ำง 22,907,000.00
อ้ำเภอบรรพตพสัิย จังหวัดนครสวรรค์ หจก.อมิธิวัฒนค์อนสตรัคชั่น 18,000,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

หจก.ภชูำงทรัพย์รุ่งเรือง 16,788,841.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

หจก.น.ว.เมอืงทองสถำปตัย์ 22,910,000.00

บจ.เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท์ 21,120,000.00 คุณสมบัติไมถ่กูต้องครบถว้น

13 อนรัุกษฟ์ื้นฟเูพิ่มประสิทธิภำพระบบ 28,000,000.00 27,949,819.00 e-bidding หจก.พฒันวรรณ 27,949,000.00 หจก.พนัล้ำนกำรโยธำ 27,920,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข สทภ.2/30/2564

โครงข่ำยแหล่งน ้ำ 3 ต้ำบล (สะแกกรัง, หจก.พนัล้ำนกำรโยธำ 27,920,000.00 เสนอรำคำต้่ำสุด 23 ธ.ค. 2563

หำดทนง, เกำะเทโพ) ต้ำบลหำดทนง

อ้ำเภอเมอืงอทุยัธำน ีจังหวัดอทุยัธำนี

14 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำปฏบิติังำน 147,000.00 1,470,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเผด็จ ฐิโณทยั 147,000.00 นำยเผด็จ ฐิโณทยั 147,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612/2454

เจ้ำหนำ้ที่ส้ำรวจออกแบบ 7 ธ.ค. 2563

15 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำปฏบิติังำน 147,000.00 147,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเณศรำ ใจชื่น 147,000.00 นำงเณศรำ ใจชื่น 147,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612/2455

เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 7 ธ.ค. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ธันวำคม 2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 5  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

16 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำปฏบิติังำน 147,000.00 147,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดำรำณี พรมจู 147,000.00 นำงสำวดำรำณี พรมจู 147,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612/2456

เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 7 ธ.ค. 2563

17 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำปฏบิติังำน 147,000.00 147,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบงกำร ขัตตเนตร 147,000.00 นำยบงกำร ขัตตเนตร 147,000.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612/2457

เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 7 ธ.ค. 2563

18 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำปฏบิติังำน 117,600.00 117,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววริศรำ เรืองบญุญำ 117,600.00 นำงสำววริศรำ เรืองบุญญำ 117,600.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612/2458

เจ้ำหนำ้ที่ส้ำรวจออกแบบ 7 ธ.ค. 2563

19 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำปฏบิติังำน 117,600.00 117,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรัตวดี ชมภวูิเศษ 117,600.00 นำงสำวสุรัตวดี ชมภูวิเศษ 117,600.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612/2459

เจ้ำหนำ้ที่ส้ำรวจออกแบบ 7 ธ.ค. 2563

20 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลธรรมดำปฏบิติังำน 117,600.00 117,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงประภำ หลีเกษม 117,600.00 นำงประภำ หลีเกษม 117,600.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612/2460

เจ้ำหนำ้ที่บนัทกึข้อมลู 7 ธ.ค. 2563

21 จ้ำงท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ 720.00 720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมพ่มิพ์ 720.00 ร้ำนแมพ่มิพ์ 720.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1543

จ้ำนวน 1 ปำ้ย 4 ธ.ค. 2563

22 จ้ำงบ้ำรุงรักษำรถยนต์ หมำยเลขทะเบยีน 5,848.09 5,848.09 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำสระบรีุ จ้ำกดั 5,848.09 บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จำ้กดั 5,848.09 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1578

กต-277 สระบรีุ 14 ธ.ค. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ธันวำคม 2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 5  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

23 จัดจ้ำงท้ำตรำยำง 10,620.00 10,620.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 10,620.00 ร้ำน เจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 10,620.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1581

15 ธ.ค. 2563

24 ซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 14,020.21 14,020.21 เฉพำะเจำะจง หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 14,020.21 หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 14,020.21 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1589

(วัสดุไส้กรองรถยนต์) 17 ธ.ค. 2563

25 ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 97,440.00 97,440.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ซัสโก ้จ้ำกดั(มหำชน) 97,440.00 บริษทั ซัสโก ้จ้ำกดั(มหำชน) 97,440.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1596

(น ้ำมนัเชื อเพลิง) 17 ธ.ค. 2563

26 ซื อวัสดุส้ำนกังำนสิ นเปลือง 64,463.00 64,463.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ้ำกดั 64,463.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ้ำกดั 64,463.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1605

จ้ำนวน 20 รำยกำร 22 ธ.ค. 2563

27 ซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ และวัสดุส้ำนกังำน 5,545.00 5,545.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ้ำกดั 5,545.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ้ำกดั 5,545.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1607

สิ นเปลือง จ้ำนวน 5 รำยกำร 22 ธ.ค. 2563

28 ซื อวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 4,920.00 4,920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 4,920.00 ร้ำนเจ.เอส.เค.สเตชั่นเนอร่ี 4,920.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1620

จ้ำนวน 3 รำยกำร 23 ธ.ค. 2563

29 จัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 24,139.20 24,139.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 24,139.20 หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 24,139.20 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1627

(น ้ำมนัไฮดรอลิค) จ้ำนวน 4 รำยกำร 24ธ.ค. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือ
หรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนิกกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ธันวำคม 2563
ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2

วันที่ 5  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

30 จัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 24,396.00 24,396.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 24,396.00 หจก.ปญัจบวรอะไหล่ 24,396.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1629

(น ้ำมนัไฮดรอลิค) จ้ำนวน 2 รำยกำร 24ธ.ค. 2563

31 ซื อวัสดุส้ำนกังำนสิ นเปลือง 11,040.00 11,040.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เฮงเปง้ฮง จ้ำกดั 11,040.00 บริษทั เฮงเปง้ฮง จ้ำกดั 11,040.00 ปฏบิัติถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ทส0612.1(จพ)/1644

จ้ำนวน 2 รำยกำร 25 ธ.ค. 2563


