สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1

ซื้อมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุน
เร็ว จำนวน 3,000 ลิตร

76,620.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=76,620.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=76,620.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 206/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2560

2

ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
หมุนเร็ว จำนวน 3,000 รำยกำร

64,850.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=76,620.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=76,620.01

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 207/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2560

3

ซื้อท่อพีวีซีแข็ง และอื่นๆ รวม 6 รำยกำร

64,580.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ร้ำนเกษตรไพศำล
รำคำที่เสนอ=64,580.01

ร้ำนเกษตรไพศำล
รำคำที่เสนอ=64,580.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 208/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2560

4

ซื้อพลำสติกใส และอื่นๆ จำนวน 7 รำยกำร

59,545.00

–

วิธีตกลงรำคำ

หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=59,545.00

5

ซื้อกระดำษถ่ำยเอกสำรขนำดเอ 4 และ
อื่นๆ รวม 2 รำยกำร

5,000.00

–

วิธีตกลงรำคำ

6

ซื้อเทปวัดควำมยำว (เทปผ้ำ) และอื่นๆ
จำนวน 2 รำยกำร

5,000.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วน ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ= 5,000.00
หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=5,000.00

หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=59,545.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 209/2560
เงื่อนไขที่กำหนด
ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2560

ห้ำงหุ้นส่วน ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ= 5,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 210/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2560

หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=5,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 211/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2560

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

7

ซื้อสีน้ำมันเคลือบเงำสำหรับทำไม้ (สีแดง)
จำนวน 2 รำยกำร

8

ซ่อมพร้อมอะไหล่รถยนต์นั่งตรวจกำรณ์
ยี่หอ้ ISUZU จำนวน 16 รำยกำร

10,422.96

#VALUE!

วิธีตกลงรำคำ

9

จ้ำงซ่อมรถยนต์บรรทุกขนำด 1 ตัน ยี่หอ้
TOYOTA จำนวน 5 รำยกำร

2,458.86

–

วิธีตกลงรำคำ

10

ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ และอื่นๆ จำนวน 6
รำยกำร

5,790.00

–

วิธีตกลงรำคำ

11

ซื้อมีดพร้ำพร้อมด้ำมและอื่นๆ รวม 9
รำยกำร

16,630.00

-

12

ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
หมุนเร็ว จำนวน 3,000 รำยกำร

74,220.00

-

10,000.00

รำคำกลำง

–

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

วิธีตกลงรำคำ

หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=10,000.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=10,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 212/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2560

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัด
จำกัด สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ =
สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ = 10,422.96
10,422.96
บริษัท โตโยต้ำเมืองคอน จำกัด
รำคำท่มำเสนอ=2,458.86

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 60/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2560

บริษัท โตโยต้ำเมืองคอน จำกัด
รำคำท่มำเสนอ=2,458.86

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 61/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2561

ร้ำนวณิภำวัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=5,790.00

ร้ำนวณิภำวัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=5,790.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 213/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2560

วิธีตกลงรำคำ

ร้ำนวณิภำวัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=16,630.00

ร้ำนวณิภำวัสดุก่อสร้ำง
รำคำที่เสนอ=16,630.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 214/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2560

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=74,220.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=74,220.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 215/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

13

ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ยี่หอ้
ISUZU และอื่นๆ จำนวน 18 รำยกำร

59,950.00

-

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=59,950.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=59,950.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 216/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560

14

ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องยนต์ และอื่นๆ
จำนวน 18 รำยกำร

66,200.00

-

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=59,950.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=59,950.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 217/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560

15

ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนำด 6 ตัน ยี่หอ้
ISUZU และอื่นๆ จำนวน 14 รำยกำร

37,000.00

-

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=37,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=37,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 218/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560

16

น้ำมันเครื่อง PTT DYNAMIC PLUS
จำนวน 10 กล.

7,900.00

-

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=7,900.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=7,900.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 219/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560

17

ซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ยี่หอ้
MIT DEUTZ และอื่นๆจำนวน 2 รำยกำร

32,850.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=32,850.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=32,850.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 220/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2558

18

ซื้ออะไหล่รถบรรทุกติดเครนยก ยี่หอ้
MITSUBISHI และอื่นๆ จำนวน 4 รำยกำร

50,000.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=50,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=50,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 221/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2558

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

19

ซื้อกระบอกเก็บตัวอย่ำงดินพร้อมข้อต่อ
ก้ำนเจำะ และอื่นๆ จำนวน 9 รำยกำร

208,460.00

–

วิธีตกลงรำคำ

บริษัทควิลิเทค อินเตอร์เทรด จำกัด
รำคำที่เสนอ= 208,460.00

บริษัทควิลิเทค อินเตอร์เทรด จำกัด
รำคำที่เสนอ= 208,460.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2558

20

ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงระบบโสต
ฯห้องประชุม จำนวน 13 รำยกำร

47,500.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ร้ำนกษิดิศกำรไฟฟ้ำ
รำคำที่เสนอ=47,500.00

ร้ำนกษิดิศกำรไฟฟ้ำ
รำคำที่เสนอ=47,500.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 223/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2558

21

จ้ำงซ่อมรถยนต์นั่งตรวจกำรณ์ ยี่หอ้
ISUZU จำนวน 4 รำยกำร

7,000.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำภทวียำงยนต์
รำคำที่เสนอ = 7,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำภทวียำงยนต์
รำคำที่เสนอ = 7,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 62/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2559

22

จ้ำงซ่อมเครื่องวัดคุณภำพน้ำ รุ่น YSI
556-01 จำนวน 1 รำยกำร

21,346.50

–

วิธีตกลงรำคำ

บริษัท หริกุล ซำยเอนซ์ จำกัด
รำคำที่เสนอ = 21,346.50

บริษัท หริกุล ซำยเอนซ์ จำกัด
รำคำที่เสนอ = 21,346.50

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 63/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2560

23

ซื้อกระดำษถ่ำยเอกสำรขนำด A4 และอื่นๆ
รวม 6 รำยกำร

20,000.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ่นส่วนจำกัด กรุงไทยเปเปอร์
รำคำที่เสนอ=20,000.00

ห้ำงหุ่นส่วนจำกัด กรุงไทยเปเปอร์
รำคำที่เสนอ=20,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 224/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2558

24

ซื้อลวดเย็บกระดำษเบอร์ 10 และอื่นๆ
รวม 7 รำยกำร

9,969.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วน ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ= 9,969.00

ห้ำงหุ้นส่วน ซี.ดี.เอส เทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ= 9,969.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 225/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2558

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

25

ซื้อกระดำษหมึกพิมพ์ HP และอื่นๆ
รวม 5 รำยกำร

24,625.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ่นส่วนจำกัด กรุงไทยเปเปอร์
รำคำที่เสนอ=24,625.00

ห้ำงหุ่นส่วนจำกัด กรุงไทยเปเปอร์
รำคำที่เสนอ=24,625.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2558

26

ซื้อยำงรถยนต์บรรทุกติดเครนยก ยี่หอ้
MITSUBISHI และอื่นๆ รวม 3 รำยกำร

63,000.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=63,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ส.สมชัยวิศวกรรม
รำคำที่เสนอ=63,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 227/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2558

27

น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุน
เร็ว จำนวน 4,850 ลิตร

119,989.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=119,989.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=119,989.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 228/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2558

28

น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุน
เร็ว จำนวน 2,000 ลิตร

49,480.00

-

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=49,480.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=49,480.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2558

29

จ้ำงซ่อมรถยนต์บรรทุกขนำด 1 ตัน ยี่หอ้
ISUZU จำนวน 4 รำยกำร

3,589.85

–

วิธีตกลงรำคำ

บริษัท โตโยต้ำเมืองคอน จำกัด
รำคำที่มำเสนอ=2,458.86

บริษัท โตโยต้ำเมืองคอน จำกัด
รำคำที่มำเสนอ=2,458.86

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 64/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2559

จ้ำงซ่อมรถยนต์ตรวจกำรณ์ ยี่หอ้ ISUZU
30
จำนวน 6 รำยกำร

5,052.54

–

วิธีตกลงรำคำ

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัด
จำกัด สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ =
สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ = 5,052.54
5,052.54

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 65/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2560

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จ้ำงงซ่อมรถยนต์พร้อมอะไหล่รถยนต์นั่ง
31
ตรวจกำรณ์ยี่หอ้ ISUZU จำนวน 4 รำยกำร
จ้ำงซ่อมรถยนต์นั่งตรวจกำรณ์ ยี่หอ้
32
ISUZU จำนวน 12 รำยกำร

33

จ้ำงซ่อมรถยนต์บรรทุก 1 ตัน ยี่หอ้
TOYOTA จำนวน 4 รำยกำร

จ้ำงซ่อมรถยนต์นั่งตรวจกำรณ์ ยี่หอ้
34
ISUZU จำนวน 6 รำยกำร

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
4,913.44

รำคำกลำง

–

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

วิธีตกลงรำคำ

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 66/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2561

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัด
จำกัด สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ =
สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ = 4,863.15
4,863.15

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 67/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2561

–

วิธีตกลงรำคำ

6,966.77

–

วิธีตกลงรำคำ

–

บริษัท โตโยต้ำเมืองคอน จำกัด
รำคำที่มำเสนอ=6,966.77

บริษัท โตโยต้ำเมืองคอน จำกัด
รำคำที่มำเสนอ=6,966.77

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 68/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2562

วิธีตกลงรำคำ

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัด
จำกัด สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ =
สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ = 9,148.50
9,148.50

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 69/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2563

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัด
จำกัด สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ =
สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ = 8,090.41
8,090.41

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 70/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2564

จ้ำงซ่อมพร้อมอะไหล่รถยนต์บรรทุก 1 ตัน
35
ยี่หอ้ ISUZU จำนวน14 รำยกำร

8,090.41

–

วิธีตกลงรำคำ

ซื้อผงหมึกสีดำ Brother TN 1000 และอื่นๆ
จำนวน 11 รำยกำร

19,960.00

–

วิธีตกลงรำคำ

36

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัด
จำกัด สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ =
สำขำอ้อมค่ำย รำคำที่เสนอ = 4,913.44
4,913.44

4,863.15

9,148.50

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

ห้ำงหุ่นส่วนจำกัด กรุงไทยเปเปอร์
รำคำที่เสนอ=19,960.00

ห้ำงหุ่นส่วนจำกัด กรุงไทยเปเปอร์
รำคำที่เสนอ=19,960.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 230/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2558

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน
ชื่อหน่วยงำน พัสดุ สำนักงำนชลประทำนที่ 15
วันที่ 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2560
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

37

ซื้ออุปกรณ์ใช้กับเครื่องมือวัดควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำ ยี่หอ้ IRIS จำนวน2 รำยกำร

38

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือ
จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

199,470.00

–

วิธีตกลงรำคำ

บริษัท ศิริพีระ จำกัด
รำคำที่สเนอ=199,470.00

บริษัท ศิริพีระ จำกัด
รำคำที่สเนอ=199,470.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2558

ซื้อหมึกพิมพ์สีดำ และอื่นๆ จำนวน 12
รำยกำร

43,185.00

–

วิธีตกลงรำคำ

บริษัท เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด
รำคำที่เสนอ=43,185.00

บริษัท เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด
รำคำที่เสนอ=43,185.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 232/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2558

39

ซื้อกระดำษกำร์ดสีทำปก A4 และอื่นๆ
จำนวน 20 รำยกำร

79,895.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ่นส่วน ซี ดี เอส เทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ=79,895.00

ห้ำงหุ่นส่วน ซี ดี เอส เทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ=79,895.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 233/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2558

40

ซื้อยำงรถยนต์นั่งตรวจกำรณ์ ยี่หอ้ ISUZU
จำนวน 1 รำยกำร

30,000.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำภทวียำงยนต์
รำคำที่เสนอ = 30,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลำภทวียำงยนต์
รำคำที่เสนอ = 30,000.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 234/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2558

41

ซื้อกระดำษปอนด์(แบบม้วน) และอื่นๆ
รวม 10 รำยกำร

44,955.00

-

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ่นส่วน ซี ดี เอส เทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ=44,955.00

ห้ำงหุ่นส่วน ซี ดี เอส เทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ=44,955.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 235/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2558

42

ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
หมุนเร็ว จำนวน 3,200 ลิตร

76,608.00

–

วิธีตกลงรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=76,608.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์
รำคำที่เสนอ=76,608.00

ปฏิบัติถูกต้องตำม ใบสั่งซื้อเลขที่ 236/2560
เงื่อนไขที่กำหนด ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2559

