สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

1

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A3 และอิ่นๆ
จานวน 21 รายการ

94,915.00

–

วิธีตกลงราคา

2

จ้างปริ้นรูปแผนที่ตั้งฝ่ายและปตร.
จานวน 1 รายการ

32,100.00

–

วิธีตกลงราคา ร้านโชว์ศิลป์ ราคาที่เสนอ=32,100.00

3

จ้างซ่อมพร้อมอะไหล่รถยนต์นั่งตรวจ
การณ์ ยี่หอ้ TOYOTA จานวน 11 รายการ

11,804.78

–

วิธีตกลงราคา

4

ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก 1 ตัน ยี่หอ้
ISUZU จานวน 2 รายการ

12,000.00

–

5

ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก 1 ตัน ยี่หอ้
ISUZU จานวน 3 รายการ

6,000.00

6

ซื้อหมึกพิมพ์สีดา สาหรับเครี่อง Laser
Printer และอื่นๆ จานวน 9 รายการ

30,000.00

7

จ้างซ่อมพร้อมอะไหล่รถยนต์ 1 ตัน ยี่หอ้
ISUZU จานวน 15 รายการ

7,288.98

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้างหุ่นส่วนจากัด กรุงไทยเปเปอร์
ราคาที่เสนอ=94,915.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 237/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ร้านโชว์ศิลป์ ราคาที่เสนอ=32,100.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จากัด
ราคาที่เสนอ=11,804.78

บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จากัด
ราคาที่เสนอ=11,804.78

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด ส.สมชัยวิศวกรรม
ราคาที่เสนอ=12,000.00

ห้างหุ่นส่วนจากัด ส.สมชัยวิศวกรรม
ราคาที่เสนอ=12,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 238/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

–

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด ส.สมชัยวิศวกรรม
ราคาที่เสนอ=6,000.00

ห้างหุ่นส่วนจากัด ส.สมชัยวิศวกรรม
ราคาที่เสนอ=6,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 239/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

–

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด กรุงไทยเปเปอร์
ราคาที่เสนอ=30,000.00

ห้างหุ่นส่วนจากัด กรุงไทยเปเปอร์
ราคาที่เสนอ=30,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 240/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

–

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)
วิธีตกลงราคา จากัด สาขาอ้อมค่าย ราคาที่เสนอ =
7,288.98

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จากัด
สาขาอ้อมค่าย ราคาที่เสนอ = 7,288.98

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ห้างหุ่นส่วนจากัด กรุงไทยเปเปอร์
ราคาที่เสนอ=94,915.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จากัด
สาขาอ้อมค่าย ราคาที่เสนอ = 27,288.21

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

8

จ้างซ่อมพร้อมอะไหล่รถยนต์นั่งตรวจ
การณ์ ยี่หอ้ ISUZU จานวน 6 รายการ

27,288.21

–

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)
วิธีตกลงราคา จากัด สาขาอ้อมค่าย ราคาที่เสนอ =
27,288.21

9

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้
KYOCERA จานวน 5 รายการ

22,750.00

–

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด ไฮเทคออโตเมชั่น
ห้างหุ่นส่วนจากัด ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์
แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ=22,750.00 เซอร์วิส ราคาที่เสนอ=22,750.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

10

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 และอิ่นๆ
จานวน 13 รายการ

20,000.00

–

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด กรุงไทยเปเปอร์
ราคาที่เสนอ=20,000.00

ห้างหุ่นส่วนจากัด กรุงไทยเปเปอร์
ราคาที่เสนอ=20,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 241/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

11

ซื้อปากกาลูกลื่นประเภทเลื่อนไส้เข้าออก
ไม่ได้ และอื่นๆ จานวน 20 รายการ

29,984.00

-

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=29,984.00

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=29,984.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 242/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

12

ซื้อหมึกพิมพ์สีดา ใช้กับเครื่อง Brother
และอื่นๆ รวม 5 รายการ

11,900.00

-

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=11,900.00

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=11,900.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

13

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 และอิ่นๆ
จานวน 6 รายการ

25,000.00

-

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=25,000.00

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=25,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 244/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

14

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 และอื่นๆ
รวม 13 รายการ

15,000.00

-

วิธีตกลงราคา

บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส จากัด
ราคาที่เสนอ=15,000.00

บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส จากัด
ราคาที่เสนอ=15,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 245/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

15 ซื้อหมึกพิมพ์สีดา และอื่นๆ รวม 6 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

27,945.00

-

วิธีตกลงราคา

บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส จากัด
ราคาที่เสนอ=27,945.00

บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส จากัด
ราคาที่เสนอ=27,945.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 246/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

16

ซื้อหมึกพิมพ์สีดา และอื่นๆ
จานวน 4 รายการ

19,990.00

-

วิธีตกลงราคา

บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส จากัด
ราคาที่เสนอ=19,990.00

บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส จากัด
ราคาที่เสนอ=19,990.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 247/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

17

ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องโทรสาร ยี่หอ้ Brother
จานวน 6 รายการ

49,880.00

–

วิธีตกลงราคา

ร้าน ที แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ=49,880.00

ร้าน ที แอนด์ พี คอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ=49,880.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 248/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

18

ซื้อหมึกพิมพ์สีดา และอื่นๆ รวม 12
รายการ

44,966.00

–

วิธีตกลงราคา

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จากัด
ราคาที่เสนอ=44,966.00

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จากัด
ราคาที่เสนอ=44,966.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 249/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

19

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 และอื่นๆ
รวม 15 รายการ

48,935.00

–

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=48,935.00

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=48,935.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 250/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

20

ซื้อหมึกพิมพ์สีดา HP และอื่นๆ
จานวน 12 รายการ

99,960.00

–

วิธีตกลงราคา

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=99,960.00

ห้างหุ่นส่วนจากัด ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
ราคาที่เสนอ=99,960.00

ปฏิบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อเลขที่ 251/2560
เงื่อนไขที่กาหนด ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

