
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,965.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่/6,965 บาท ร้านดีอะไหล/่6,965 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 158/61

ทะเบียน กฉ-1290 ลป ลว. 25 เม.ย. 2561

2 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 9,045.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่/9,045 บาท ร้านดีอะไหล/่9,045 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 159/61

ทะเบียน กค-494 ชร ลว. 25 เม.ย. 2561

3 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,800.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่/2,800 บาท ร้านดีอะไหล/่2,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 160/61

ทะเบียน ผ-7927 ลป ลว. 25 เม.ย. 2561

4 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 18 รายการ 28,107.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี สเตชั นเนอรี /28,107 บาท ร้านเอ ซี ซี สเตชั นเนอรี /28,107 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 161/61

ลว. 1 พ.ค. 2561

5 จัดซื้อพวงมาลา 1,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านใบปริก/1,000 บาท ร้านใบปริก/1,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ ทส 0611.1/1115

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลว. 27 เม.ย. 2561

6 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงดีเซล 3,000 ลิตร 85,470.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/85,470 บาทบจก.ล่าปางไพศาลบริการ/85,470 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 162/61

ลว. 1 พ.ค. 2561

7 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านทองดีไดนาโม-แอร์/3,200 บาท ร้านทองดีไดนาโม-แอร์/3,200 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 164/61

ทะเบียน กค-494 ชร ลว. 1 พ.ค. 2561

8 จัดจ้างตีเส้นช่องจราจร ส่าหรับจอดรถผู้พิการ 20,062.50         – เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางภาณุภัทร์ก่อสร้าง 2008/ หจก.ล่าปางภาณุภัทร์ก่อสร้าง 2008/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 169/61

20,062.50 บาท 20,062.50 บาท ลว. 4 พ.ค. 2561

9 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5 รายการ 3,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล่าปาง/3,000 บาท ร้านดีอะไหล่ล่าปาง/3,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 166/61

ทะเบียน กค-5029 ลป ลว. 2 พ.ค. 2561

10 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ 27,920.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/27,920 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/27,920 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 167/61

ทะเบียน กบ-5551 ลป ลว. 2 พ.ค. 2561

11 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ 1,500.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล่าปาง/1,500 บาท ร้านดีอะไหล่ล่าปาง/1,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 170/61

ทะเบียน กธ-9832 ลป ลว. 4 พ.ค. 2561

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  31   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 4 รายการ ประจ่าเดือน เมษายน 670.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านมิ งมงคล/670 บาท ร้านมิ งมงคล/670 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 172/61

ลว. 8 พ.ค. 2561

13 จัดซื้อค่าวัสดุส่านักงาน 9 รายการ 3,750.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/3,750 บาทหจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/3,750 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 173/61

ลว. 11 พ.ค. 2561

14 จัดจ้างค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มเพื อใช้ในการประชุมฯ ลุ่มน้่าวัง 10,000.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านพีเซ็นเตอร์/10,000 บาท ร้านพีเซ็นเตอร์/10,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 175/61

ลว. 15 พ.ค. 2561

15 จัดจ้างท่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ประกอบการประชุมฯ ลุ่มน้่าวัง 6,500.00           – เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยาพร ฟองจันทร์/6,500 บาทนางสาวจริยาพร ฟองจันทร์/6,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 176/61

ลว. 15 พ.ค. 2561

16 จัดซื้อน้่าดื ม ประจ่าเดือนเมษายน 2,106.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/2,106 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/2,106 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 174/61

ลว. 11 พ.ค. 2561

17 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,730.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล่าปาง/4,730 บาท ร้านดีอะไหล่ล่าปาง/4,730 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 180/61

ทะเบียน กง-4908 ลป ลว. 17 พ.ค. 2561

18 จัดจ้างค่าท่าตรายาง 2,460.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปางล๊อค/2,460 บาท ร้านล่าปางล๊อค/2,460 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 181/61

ลว. 18 พ.ค. 2561

19 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,388.26           – เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าล่าปาง จ่ากัด/ บริษัท โตโยต้าล่าปาง จ่ากัด/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 188/61

ทะเบียน กพ-3682 ลป 3,388.26 บาท 3,388.26 บาท ลว. 23 พ.ค. 2561

20 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล "กิจกรรมวันปลูกต้นไม้" 300.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/300 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 190/61

ลว. 24 พ.ค. 2561

21 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง ดีเซล 3,000 ลิตร 91,170.00         – เฉพาะเจาะจง บจก. ไพศาลบริการ/91,170 บาท บจก. ไพศาลบริการ/91,170 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 191/61

ลว. 24 พ.ค. 2561

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


