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1 จัดซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ (ดเีซล) 11,245.78 11,245.78 ตกลงราคาบจก. สามชายปิโตรเลยีม 2011 11,245.78 บจก. สามชายปิโตรเลยีม 2011 11,245.78 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/726

จ านวน 10 รายการ 1 ก.ค. 2559

2 จัดจา้งซอ่มเครือ่งสบูน ้าหอยโขง่ ขนาด 12 นิว้ 76,120.00 76,120.00 ตกลงราคาหจก.สระบรุบีาดาล 76,120.00 หจก.พ.ีซ.ีไอ.คอมพวิเตอร์ 76,120.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/731

จ านวน 12 รายการ 8 ก.ค. 2559

3 จัดซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ (ดเีซล) 14,070.00 14,070.00 ตกลงราคาบจก. สามชายปิโตรเลยีม 2011 14,070.00 บจก. สามชายปิโตรเลยีม 2011 14,070.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/791

จ านวน 1 รายการ 26 ก.ค. 2559

4 จัดจา้งซอ่มรถยนตห์มายเลขทะเบยีน 74,718.10 74,718.10 ตกลงราคารา้นรุ่งววิฒันเ์รดเิอเตอร ์2006 74,718.10 รา้นรุ่งววิฒันเ์รดเิอเตอร ์2006 74,718.10 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/801

กฉ-2483 สระบรุ ีจ านวน 51 รายการ 28 ก.ค. 2559

5 จัดซือ้วสัดสุ านักงาน 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคารา้นสหกจิเทรดดิง้ 2,800.00 รา้นสหกจิเทรดดิง้ 2,800.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/803

จ านวน 1 รายการ 28 ก.ค. 2559

8 ก.ค. 2559

6 จัดจา้งท าจดหมายขา่วส านักงานคณะกรรมการ 17,500.00 17,500.00 ตกลงราคารา้นฐติารัตนก์ารพมิพ์ 17,500.00 รา้นฐติารัตน์การพมิพ์ 17,500.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.5/438

ลุม่น ้าป่าสกั (ฉบัที ่4/2559) จ านวน 1 รายการ 5 ส.ค. 2559

7 จัดซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ (ดเีซล) 91,800.00 91,800.00 ตกลงราคาบจก. ซลัโกร้เีทล 91,800.00 บจก. ซลัโกร้เีทล 91,800.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/819

จ านวน 1 รายการ 11 ส.ค. 2559

8 จัดจา้งบ ารุงรักษารถยนตห์มายเลขทะเบยีน 8,976.06 8,976.06 ตกลงราคาบจก.โตโยตา้สระบรุี 8,976.06 บจก.โตโยตา้สระบรุี 8,976.06 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/823

กต-8147 สระบรุ ีจ านวน 21 รายการ 11 ส.ค. 2559

สรปุผลการด าเนกิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2559
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9 จัดซือ้วสัดสุ านักงานและวสัดคุอมพวิเตอร์ 19,655.00 19,655.00 ตกลงราคารา้น JPS สาขา จเูจรญิ 19,655.00 รา้น JPS สาขา จเูจรญิ 19,655.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.4(จย.)/326

จ านวน 8 รายการ 11 ส.ค. 2559

10 จัดจา้งถา่ยเอกสาร 24,606.00 24,606.00 ตกลงราคารา้นธนดล เทรดดิง้ แอนด ์เซอรว์สิ 24,606.00 รา้นธนดล เทรดดิง้ แอนด ์เซอรว์สิ 24,606.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.4 (จย.)/327

จ านวน 8 รายการ                                                                                                                                                                                                       11 ส.ค. 2559

11 จัดจา้งซอ่มรถยนตห์มายเลขทะเบยีน 7,276.-บาท 7,276.-บาทตกลงราคารา้นรุ่งววิฒันเ์รดเิอเตอร ์2006 7,276.-บาท รา้นรุ่งววิฒันเ์รดเิอเตอร ์2006 7,276.-บาท ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/825

กจ-1036 สระบรุ ีจ านวน 4 รายการ 15 ส.ค. 2559

12 จัดจา้งตรวจเชค็ เตมิน ้ายาและลา้งเครือ่งปรับอากาศ 6,200.00 6,200.00 ตกลงราคารา้น พอีาร ์เซอรว์สิ 6,200.00 รา้น พอีาร ์เซอรว์สิ 6,200.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข เลขที ่359/2559

จ านวน 4 รายการ                                                                                                15 ส.ค. 2559

13 จัดจา้งซอ่มรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน 10,186.40 10,186.40 ตกลงราคารา้นรุ่งววิฒันเ์รดเิอเตอร ์2006 10,186.40 รา้นรุ่งววิฒันเ์รดเิอเตอร ์2006 10,186.40 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข  ทส0612.1/831

บธ-7782 นครสวรรค ์จ านวน 7 รายการ 17 ส.ค. 2559

14 จัดซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ (ดเีซล) 96,360.00 96,360.00 ตกลงราคาบจก.เอ็นทเีค ปิโตรเลยีม 96,360.00 บจก.เอ็นทเีค ปิโตรเลยีม 96,360.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/835

จ านวน 1 รายการ 18 ส.ค. 2559

15 จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคาบจก.โชคพัฒนา ไทร ์เซอรว์สิ 10,000.00 บจก.โชคพัฒนา ไทร ์เซอรว์สิ 10,000.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข  ทส0612.1/837

จ านวน 1 รายการ 22 ส.ค. 2559

16 จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคาบจก.โชคพัฒนา ไทร ์เซอรว์สิ 5,000.00 บจก.โชคพัฒนา ไทร ์เซอรว์สิ 5,000.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข  ทส0612.1/839

จ านวน 1 รายการ 22 ส.ค. 2559
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ราคาทีเ่สนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ

ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง

17 จัดจา้งซอ่มรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน 18,297.00 18,297.00 ตกลงราคารา้นรุ่งววิฒันเ์รดเิอเตอร ์2006 18,297.00 รา้นรุ่งววิฒันเ์รดเิอเตอร ์2006 18,297.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข  ทส0612.1/841

บบ-6613 สระบรุ ีจ านวน 13 รายการ 22 ส.ค. 2559

18 จัดซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ (ดเีซล) 73,470.00 73,470.00 ตกลงราคาบจก.เอ็นทเีค ปิโตรเลยีม 73,470.00 บจก.เอ็นทเีค ปิโตรเลยีม 73,470.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข เลขที ่368/2559

จ านวน 1 รายการ 22 ส.ค. 2559

19 จัดซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ (ดเีซล) 95,400.00 95,400.00 ตกลงราคาบจก.ซลัโกร้เีทล 95,400.00 บจก.ซลัโกร้เีทล 95,400.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.1/861

จ านวน 1 รายการ 26 ส.ค. 2559

20 จัดซือ้วสัดสุ านักงานและวสัดคุอมพวิเตอร์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคารา้นศรบีังอร 6,500.00 รา้นศรบีังอร 6,500.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.4 (สก.)/454

จ านวน 4 รายการ                                                                                                26 ส.ค. 2559

21 จัดจา้งถา่ยเอกสารประกอบการประชมุคณะอนุกรรมการ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคารา้นศรบีังอร 7,500.00 รา้นศรบีังอร 7,500.00 ปฏบิตัถิูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข ทส0612.4 (สก.)/455

ลุม่น ้าเจา้พระยา/สะแกกรัง ครัง้ที ่3/2559 26 ส.ค. 2559

จ านวน 4 รายการ


