
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 840.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/840 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/840 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 192/61

ทะเบียน กฉ-8531 ล าปาง ลว. 24 พ.ค. 2561

2 จัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องน  าส าหรับผู้พิการ สทภ.1 21,540.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านแอ๊ปพลายอาร์ท/21,540 บาท ร้านแอ๊ปพลายอาร์ท/21,540 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 200/61

ลว. 7 มิ.ย. 2561

3 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,629.61           – เฉพาะเจาะจง บริษัทโค้วยู่ฮะล าปาง/1,629.61 บาท บริษัทโค้วยู่ฮะล าปาง/1,629.61 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 196/61

ทะเบียน กบ-8413 ล าปาง ลว. 28 พ.ค. 2561

4 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,295.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/1,295 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/1,295 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 197/61

ทะเบียน ผ-7927 ล าปาง ลว. 28 พ.ค. 2561

5 จัดซื อแบตเตอรี เครื องส ารองไฟฟ้า 5 เครื อง 4,250.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชั น ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชั น ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ ทส 201/61

คอมพิวเตอร์/4,250 บาท คอมพิวเตอร์/4,250 บาท ลว.4 มิ.ย. 2561

6 จัดซื อไมโครโฟนห้องประชุม 2 ชุด 170,000.00       – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตร/170,000 บาท ร้านวิสูตร/170,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 213/61

ลว. 5 มิ.ย. 2561

7 จัดซื อวัสดุส านักงาน 17 รายการ 7,275.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์/7,275 บาท ร้านรัตนาพันธ/์7,275 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 205/61

ลว. 31 พ.ค. 2561

8 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,780.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/2,780 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/2,780 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 193/61

ทะเบียน บฉ-5486 ล าปาง ลว. 24 พ.ค. 2561

9 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 4,020.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์/4,020 บาท ร้านรัตนาพันธ/์4,020 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 204/61

ลว. 31 พ.ค. 2561

10 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 11,490.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชั น ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชั น ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 207/61

คอมพิวเตอร์/11,490 บาท คอมพิวเตอร์/11,490 บาท ลว. 1 มิ.ย. 2561

11 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้าใส่เอกสารเพื อใช้ในการประชุม 22,500.00         – เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี เตียวเกตุ/22,500 บาท นางสาวปราณี เตียวเกตุ/22,500 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 217/61

คณะอนุกรรมการลุ่มน  าวัง ลว. 6 มิ.ย. 2561

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดซื อหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 700.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านมิ งมงคล/700 บาท ร้านมิ งมงคล/700 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 214/61

ลว. 5 มิ.ย. 2561

13 จัดจ้าท าป้ายไวนิล ใช้ในการประชุมคณะอนุกรรมการ 3,500.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านหัวเวียงอิงค์เจ็ท/3,500 บาท ร้านหัวเวียงอิงค์เจ็ท/3,500 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 216/61

ลุ่มน  าสาขา 7 ลุ่มน  าสาขา ลว. 6 มิ.ย. 2561

14 จัดซื อวัสดุงานบ้าน (ขวดน  า) 6,500.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/6,500 บาท ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/6,500 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 225/61

ลว. 13 มิ.ย.  2561

15 จัดซื อวัสดุส านักงาน 3,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านพีเซ็นเตอร์/3,000 บาท ร้านพีเซ็นเตอร์/3,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 219/61

ลว. 7 มิ.ย. 2561

16 จัดซื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิง 3,000 ลิตร 88,170.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล าปางไพศาลบริการ/88,170 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/88,170 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 221/61

ลว. 8 มิ.ย. 2561

17 จัดซื อวัสดุส านักงาน 900.00              – เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชั นเนอรี /900 บาท ร้าน เอ.ซ.ีซี สเตชั นเนอรี /900 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 218/61

ลว. 6 มิ.ย. 2561

18 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ 58,600.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/58,600 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซน็เตอร์/58,600 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 233/61

ลว. 15 มิ.ย. 2561

19 จัดซื อวัสดุส านักงาน 24,845.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/24,845 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/24,845 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 235/61

ลว. 15 มิ.ย. 2561

20 จัดซื อน  าดื มประจ าเดือนพฤษภาคม 2,676.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงค์พรรณ/2,676 บาท ร้านด ารงค์พรรณ/2,676 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 226/61

ลว. 13 มิ.ย. 2561

21 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,177.90           – เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิปโปรพาวเวอร์/3,177.90 บาท บจก.ฮิปโปรพาวเวอร์/3,177.90 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.231/61

ทะเบียน กบ-5551 ล าปาง ลว. 14 มิ.ย. 2561

22 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง 12 รายการ 5,898.91           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/5,898.91 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/5,898.91 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.238/61

ลว. 18 มิ.ย. 2561

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
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งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

23 จัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 15,301.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/15,301 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/15,301 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 239/61

ลว. 18 มิ.ย. 2561

24 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 984.40              – เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิปโปรพาวเวอร์/984.40 บาท บจก.ฮิปโปรพาวเวอร์/984.40 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 241/61

ทะเบียน กบ-9327 ล าปาง ลว. 19 มิ.ย. 2561

25 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,237.20           – เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิปโปรพาวเวอร์/4,237.20 บาท บจก.ฮิปโปรพาวเวอร์/4,237.20 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 242/61

ทะเบียน กบ-9327 ล าปาง ลว. 19 มิ.ย.  2561

26 จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,400.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/3,400 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/3,400 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 243/61

ทะเบียน กบ-4017 ล าปาง ลว. 19 มิ.ย. 2561

27 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 24,075.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/24,075 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/24,075 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 244/61

ทะเบียน กบ-4017 ล าปาง ลว. 19 มิ.ย. 2561

28 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,771.26           – เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล าปาง/5,771.26 บาท บจก.โตโยต้า ล าปาง/5,771.26 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 245/61

ทะเบียน กบ-9716 ล าปาง ลว. 19 มิ.ย. 2561

29 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,135.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/2,135 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/2,135 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 251/61

ทะเบียน บว-5009 ล าปาง ลว. 21 มิ.ย. 2561

30 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,585.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/2,585 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/2,585 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 252/61

ทะเบียน บข-3440 ล าปาง ลว. 21 มิ.ย. 2561

31 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,545.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/1,545 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/1,545 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 253/61

ทะเบียน บม-3026 ล าปาง ลว. 21 มิ.ย. 2561

32 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,335.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/5,335 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/5,335 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.254/61

ทะเบียน กต-6270 ล าปาง ลว. 21 มิ.ย. 2561

33 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 15,870.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/15,870 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/15,870 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.255/61

ทะเบียน กค-494 เชียงราย ลว. 21 มิ.ย. 2561

แบบ สขร. ๑
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34 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 20,000.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านดีอะไหล่ล าปาง/20,000 บาท ร้านดีอะไหล่ล าปาง/20,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 256/61

ทะเบียน 80-8583 ล าปาง ลว. 21 มิ.ย. 2561

35 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานเรือน 6,565.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/6,565 บาท ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/6,565 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 258/61

ลว. 21 มิ.ย. 2561

36 จัดซื อน  ามันเชื อเพลิง ดีเซล 88,170.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล าปางไพศาลบริการ/88,170 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/88,170 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 257/61

ลว. 21 มิ.ย. 2561

37 โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน  าล้นวังสะแกง บ้านวังสะแกง 22,898,000.00 – e-bidding 1. หจก.สี แควการโยธา/22,898,000 บาท 1. หจก.สี แควการโยธา/22,898,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/45/2561

 ม.3 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 2. หจก.วงศ์จิระ/24,049,878 บาท ลว. 31 พ.ค. 2561

3. หจก.ทรัพย์ปกรณ์ วิศวกรรมโยธา/24,292,500 บาท

4. หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/32,800,000 บาท

5. หจก.โชคประภัสสร์ก่อสร้าง/33,267,615 บาท

6. บจก.พีซีเอ็น คอร์ป/33,685,000 บาท

38 โครงการขยายระบบไฟฟ้าส านักงานอุทกวิทยา ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาที  13 (เชยีงใหม่) 585,313.61 – เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ริม/585,313.61 บาท การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอแม่ริม/585,313.61 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/46/2561

174 ม.2 ถ.เชียงใหม-่ฝาง ต.สันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ ลว. 11 มิ.ย. 2561

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

วันที ่  30   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป




