
ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
1 ซอมไฟสํานักงาน 6,500.00 รานเหนงดาวเทียม-แอร รานเหนงดาวเทียมแอร

6,500.00 6,500.00 ลว. 1 มิ.ย. 63
2 ซอมยานพาหนะ ขว 3089 นครราชสีมา 1 คัน 7,458.97 โตโยตาไทยเย็น โตโยตาไทยเย็น บส.41/63

7,458.97 7,458.97 ลว. 1 มิ.ย. 63
3 ซอมระบบไฟ (สอท.) 1 รายการ 31,000.00 หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง บส.42/63

31,000.00 31,000.00 ลว. 1 มิ.ย. 63
4 ซื้อวัสดุกอสราง  10 รายการ 8,030.00 หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง บส.43/63

8,030.00 8,030.00 ลว. 1 มิ.ย. 63
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 500.00 หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง หจก.บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง บส.44/63

500.00 500.00 ลว. 1 มิ.ย. 63
6 ซื้อวัสดุสํานักงาน  1 รายการ 2,500.00 หจก.บุคเฮาส นครราชสีมา หจก.บุคเฮาส นครราชสีมา บส.45/63

2,500.00 2,500.00 ลว. 1 มิ.ย. 63
7 ซอมประปา  13,565.00 นายสาธิต ไชยทา นายสาธิต ไชยทา

13,565.00 13,565.00 ลว. 8 มิ.ย. 63
8 ซื้อน้ํามันโครงการ  1 รายการ 194,580.00 หจก.น้ํามันสยามดานขุนทด หจก.น้ํามันสยามดานขุนทด บส.46/63

194,580.00 194,580.00 ลว. 8 มิ.ย. 63

9 ซื้อน้ํามัน  217,200.00   ฟจก.ดวงทิพยปโตรเลียม ฟจก.ดวงทิพยปโตรเลียม บส.47/63

217,200.00                         217,200.00                   ลว. 8 มิ.ย. 63

10 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  3 ชุด 11,400.00     บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บส.48/63

11,400.00                           11,400.00                     ลว. 17 มิ.ย. 63
11 เครื่องพิมพเลเซอร  1 เครื่อง 2,600.00 บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บส.49/63

2,600.00 2,600.00 ลว. 17 มิ.ย. 63
12 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน สนง. 1 เครื่อง 17,000.00 บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บส.50/63

17,000.00 17,000.00 ลว. 17 มิ.ย. 63

13 เครื่องคอมพิวเตอร งานประมวลผลแบบที่ 1  1 เครื่อง 22,000.00     บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บส.51/63

22,000.00                           22,000.00                     ลว. 17 มิ.ย. 63

14 เครื่องคอมพิวเตอร งานประมวลผลแบบที่ 2  1 เครื่อง 30,000.00     บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. บส.52/63

30,000.00                           30,000.00                     ลว. 17 มิ.ย. 63
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แบบ สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปงานที่จัดซื้อ/จัดจาง
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปงานที่จัดซื้อ/จัดจาง

15 ซื้อน้ํามันดีเซล  9000 ลิตร 200,880.00 ปตท.ดานขุนทด ปตท.ดานขุนทด บส.53/63

200,880.00 200,880.00 ลว.22 มิ.ย. 63
16 ซอมเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 รายการ 3,400.00 รานตอยมอเตอรแอร รานตอยมอเตอรแอร บส.54/63

3,400.00 3,400.00 ลว.22 มิ.ย. 63

17 ซื้อหินคลุก 1 รายการ 439,128.00   หจก.ทรัพยพัชรกิจ หจก.ทรัพยพัชรกิจ บส.55/63

439,128.00                         439,128.00                   ลว. 29 มิ.ย. 63

18 จางเหมาคนสวน 1 อัตรา 24,000.00     นายพยุง  หมูสะแก นายพยุง  หมูสะแก สทภ.5/บท.17/63

24,000.00                           24,000.00                     ลว.29 มิ.ย. 63

19 จางเหมาคนสวน 1 อัตรา 30,000.00     นางสาวณัฐณิชา ชูมี นางสาวณัฐณิชา ชูมี สทภ.5/บท.18/63

30,000.00                           30,000.00                     ลว.29 มิ.ย. 63
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