
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อค่าวัสดุใช้ในงานส ารวจภูมิประเทศ สทภ.1 85,930.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านเขลางค์พาณิชย์ /85,930 บาท ร้านเขลางค์พาณิชย์ /85,930 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.089/61

จ านวน 10 รายการ ลว. 26 ก.พ. 2561

2 จัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 รายการ 58,600.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/ หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/ ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.088/61

58,600 บาท 58,600 บาท ลว. 26 ก.พ. 2561

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 17,600.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/ หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/ ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.087/61

17,600 บาท 17,600 บาท ลว. 26 ก.พ. 2561

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านฯ จ านวน 14 รายการ 24,300.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ลักค์คลีนนิ ง/24,300 บาท บจก.ลักค์คลีนนิ ง/24,300 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.093/61

ลว. 27 ก.พ. 2561

5 จัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 12,740.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/12,740 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/12,740 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.094/61

ลว. 27 ก.พ. 2561

6 จัดซื้อค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,688.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์/2,688 บาท ร้านรัตนาพันธ/์2,688 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.077/61

ลว. 22 ก.พ. 2561

7 จัดซื้อค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 3,676.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเอซีซีสเตชั นเนอรี /3,676 บาท ร้านเอซีซีสเตชั นเนอรี /3,676 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.078/61

ลว. 22 ก.พ. 2561

8 จัดซื้อค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 ลิตร 80,370.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล าปางไพศาล บริการ/80,370 บาทบจก.ล าปางไพศาล บริการ/80,370 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.079/61

ลว. 23 ก.พ. 2561

9 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,635.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/1,635 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/1,635 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.080/61

ทะเบียน บม-3026 ลป ลว. 23 ก.พ. 2561

10 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,920.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/2,920 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/2,920 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.081/61

ทะเบียน กง-3616 ลป ลว. 23 ก.พ. 2561

11 จัดจ้างค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 4,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านพีเซ็นเตอร์/4,000 บาท ร้านพีเซ็นเตอร์/4,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.090/61

ลว. 26 ก.พ. 2561

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
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วันที ่  31   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,247.73           – เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าล าปาง/6,247.73 บาท บจก.โตโยต้าล าปาง/6,247.73 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.096/61

ทะเบียน กบ-9716 ลป ลว. 27 ก.พ. 2561

13 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,100.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.เจเคอาร์/1,100 บาท หจก.เจเคอาร์/1,100 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.100/61

ลว. 5 มี.ค. 2561

14 จัดจ้างค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 2,605.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/2,605 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/2,605 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.101/61

ลว. 5 มี.ค. 2561

15 จัดจ้างจัดสวนหย่อมบริเวณประตูทางออก สทภ.1 12,187.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านสวนไม้ย้ิม/12,187 บาท ร้านสวนไม้ย้ิม/12,187 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.109/61

ลว. 9 มี.ค. 2561

16 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ จ านวน 4 รายการ 640.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านมิ งมงคล/640 บาท ร้านมิ งมงคล/640 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.102/61

ลว. 6 มี.ค. 2561

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 3,990.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านมายสไตล์อินไซด์ โซลูชั น ร้านมายสไตล์อินไซด์ โซลูชั น ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.108/61

คอมพิวเตอร์/3,990 บาท คอมพิวเตอร์/3,990 บาท ลว. 8 มี.ค. 2561

18 จัดซื้อน้ าดื ม ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ จ านวน 2 รายการ 2,254.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงค์พรรณ/2,254 บาท ร้านด ารงค์พรรณ/2,254 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.104/61

ลว. 7 มี.ค. 2561

19 จัดซื้อน้ ามันดีเซล 3,000 ลิตร 81,570.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล าปางไพศาลบริการ/81,570 บาทบจก.ล าปางไพศาลบริการ/81,570 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 110/61

ลว. 9 มี.ค. 2561

20 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,735.20           – เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล าปาง/5,735.20 บาท บจก.โตโยต้า ล าปาง/5,735.20 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.115/61

ทะเบียน กบ-5551 ลป ลว. 12 มี.ค. 2561

21 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,340.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/1,340 บาท ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/1,340 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.111/61

ทะเบียน กค-827 ลป ลว. 12 มี.ค. 2561

22 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,260.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/2,260 บาท ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/2,260 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 112/61

ทะเบียน กต-6271 ลป ลว. 12 มี.ค. 2561

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
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ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

23 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,675.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/3,675 บาท ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/3,675 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.113/61

ทะเบียน กธ-9832 ลป ลว. 12 มี.ค. 2561

24 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,790.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/3,790 บาท ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/3,790 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.114/61

ทะเบียน ผ-7927 ลป ลว. 12 มี.ค. 2561

25 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,685.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/5,685 บาท ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/5,685 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.134/61

ทะเบียน บพ-6878 ลป ลว. 21 มี.ค. 2561

26 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 17,630.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/17,630 บาท ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/17,630 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.135/61

ทะเบียน กท-3819 ลป ลว. 21 มี.ค. 2561

27 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,145.63           – เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล าปาง/5,145.63 บาท บจก.โตโยต้า ล าปาง/5,145.63 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.129/61

ทะเบียน กพ-3684 ลป ลว. 19 มี.ค. 2561

28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 27,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/27,000 บาท หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/27,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.121/61

ลว.16 มี.ค. 2561

29 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,375.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/7,375 บาท ร้านดีอะไหล่ ล าปาง/7,375 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.124/61

ทะเบียน กบ-4017 ลป ลว.19 มี.ค. 2561

30 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,895.00           – เฉพาะเจาะจง บจก.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่/2,895 บาทบจก.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่/2,895 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.125/61

ทะเบียน กพ-3980 ลป ลว.19 มี.ค. 2561

31 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,590.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านทองดีไดนาโมแอร์/3,590 บาท ร้านทองดีไดนาโมแอร์/3,590 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.126/61

ทะเบียน บม-3026 ลป ลว. 19 มี.ค. 2561

32 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,272.68           – เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล าปาง/2,272.68 บาท บจก.โตโยต้า ล าปาง/2,272.68 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.127/61

ทะเบียน กพ-3682 ลป ลว. 19 มี.ค. 2561

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


