
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงดีเซล 3,000 ลิตร 84,570.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล้าปางไพศาลบริการ/84,570 บาทบจก.ล้าปางไพศาลบริการ/84,570 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.049/61

ลว. 29 ม.ค. 2561

2 จัดซื้อยาสามัญประจ้าบ้าน 14 รายการ 3,446.00           – เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช/3,446 บาท บจก.ช.เภสัช/3,446 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.054/61

ลว. 31 ม.ค. 2561

3 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,425.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล้าปาง/3,425 บาท ร้านดีอะไหล่ล้าปาง/3,425 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.057/61

ทะเบียน 81-1820  ลป ลว. 2 ก.พ. 2561

4 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,580.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล้าปาง/4,580 บาท ร้านดีอะไหล่ล้าปาง/4,580 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.058/61

ทะเบียน 80-8651 ลป ลว. 2 ก.พ. 2561

5 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 1 รายการ 450.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/450 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์450 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.059/61

ลว. 5 ก.พ. 2561

6 จัดจ้างท้าความสะอาดเช็ดกระจกอาคาร สทภ.1 20,000.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ลักค์ คลีนนิ งซัพพลาย/20,000 บาทบจก.ลักค์ คลีนนิ งซัพพลาย/20,000 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.062/61

ลว. 7 ก.พ. 2561 

7 จัดซื้อน้้าดื มประจ้าเดือน มกราคม 2561 จ้านวน 2 รายการ 2,282.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด้ารงค์พรรณ/2,282 บาท ร้านด้ารงค์พรรณ/2,282 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.064/61

ลว. 12 ก.พ. 2561

8 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือน มกราคม 2561 700.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านมิ งมงคล/700 บาท ร้านมิ งมงคล/700 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.0645/61

จ้านวน 4 รายการ ลว. 12 ก.พ. 2561

9 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ศูนย์อ้านวยการติดตาม 900.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/900 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์900 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.063/61

และแก้ไขปัญหาภาวะแล้งและภาวะน้้าท่วม 1 รายการ ลว. 12 ก.พ. 2561

10 จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงดีเซล 3,000 ลิตร 85,470.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล้าปางไพศาลบริการ/85,470 บาทบจก.ล้าปางไพศาลบริการ/85,470 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ

11 จัดจ้างท้าป้ายจัดนิทรรศการ 1 รายการ 800.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/800 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์800 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.067/61

ลว. 14 ก.พ. 2561

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  28   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดจ้างร้ือถอนสติกเกอร์พร้อมจัดบอร์ด บริเวณประชาสัมพันธ์ 2,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊กสติกเกอร์/2,000 บาท ร้านกิ๊กสติกเกอร์/2,000 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.068/61

1 รายการ ลว. 14 ก.พ. 2561

13 จัดจ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ 2 รายการ 4,800.00           – เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซลูชั น คอมพิวเตอร์/ บจก.สมาร์ทโซลูชั น คอมพิวเตอร์/ ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.069/61

4,800 บาท 4,800 บาท ลว. 14 ก.พ. 2561

14 จัดจ้างค่าซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ 2 รายการ 3,500.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซนเตอร์/3,500 บาท หจก.เอสเทคนิค เซนเตอร์/3,500 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.070/61

ลว. 14 ก.พ. 2561

15 จัดซื้อค่าวัสดุงานจ้านวน 1 รายการ 9,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเอ๋ค้าส่ง/9,000 บาท ร้านเอ๋ค้าส่ง/9,000 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.071/61

ลว. 14 ก.พ. 2561

16 จัดจ้างพิมพ์แผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์งานโครงการ 23,100.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านบี.พี.ซาย/23,100 บาท ร้านบ.ีพี.ซาย/23,100 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.075/61

พัฒนาแหล่งน้้า 1 รายการ ลว. 19 ก.พ. 61

17 จัดจ้างท้าป้ายผังโครงสร้างส่วนอ้านวยการ 1,320.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านบีเจ พร้ินต้ิง/1,320 บาท ร้านบีเจ พร้ินต้ิง/1,320 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.072/61

ลว. 19 ก.พ. 61

18 จัดซื้อพัสดุในการจัดท้าโครงการนิเทศติดตามผลบ้ารุงรักษา 87,200.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณชัยการช่าง/87,200 บาท ร้านอรุณชัยการช่าง/87,200 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 074/61

และตรวจสอบคุณภาพน้้า ลว. 19 ก.พ. 61

19 จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณห้องประชุม 4,976.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/4,976 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/4,976 บาท ราคาต ้าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 073/61

อนุสรณ์ รพช.36 ปี 10 รายการ ลว. 19 ก.พ. 61

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


