
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 21,120.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/21,120 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/21,120 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 101/62

ทะเบียน กท-6236 ล่าปาง ลว. 2 เม.ย. 2562

2 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื องเก็บตะกอนแขวนลอย 98,600.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ส่ารวจวิศวอินเตอร์เทค/98,600 บาทบจก.ส่ารวจวิศวอินเตอร์เทค/98,600 บาทราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ ยังไม่ได้เบิกจ่าย

2 เครื อง

3 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 9 รายการ 19,380.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/19,380 บาท ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/19,380 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 100/62

ลว. 2 เม.ย. 2562

4 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,630.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,630 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,630 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 102/62

ทะเบียน กต-6375 ล่าปาง ลว. 3 เม.ย. 2562

5 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,905.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/1,905 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/1,905 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 103/62

ทะเบียน บว-8508 ล่าปาง ลว. 3 เม.ย. 2562

6 จัดซื้อน้่าดื ม ประจ่าเดือน มีนาคม 2,284.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/2,284 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/2,284 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 106/62

ลว. 2 เม.ย. 2562

7 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 8,506.50           – เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าล่าปาง/8,506.50 บาท บจ.โตโยต้าล่าปาง/8,506.50 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 112/62

ทะเบียน กพ-3682 ล่าปาง ลว. 9 เม.ย. 2562

8 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16 รายการ 67,990.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเนี ยนซายน์/67,990 บาท บจก.ยูเนี ยนซายน/์67,990 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 114/62

ลว. 18 เม.ย. 2562

9 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 17 รายการ 8,427.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์/8,427 บาท ร้านรัตนาพันธ/์8,427 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 119/62

ลว. 22 เม.ย. 2562

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 36 รายการ 9,503.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.สวยบาดาล/9,503 บาท หจก.สวยบาดาล/9,503 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 120/62

ลว. 22 เม.ย. 2562

11 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,000.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/6,000 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/6,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 116/62

ทะเบียน กจ-9709 ล่าปาง ลว. 18 เม.ย. 2562

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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12 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,080.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/7,080 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/7,080 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 117/62

ทะเบียน กง-3969 ล่าปาง ลว. 18 เม.ย. 2562

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,800.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 121/62

ทะเบียน กง-9709 ล่าปาง ลว. 23 เม.ย. 2562

14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,800.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 122/62

ทะเบียน กง-3969 ล่าปาง ลว. 23 เม.ย. 2562

15 จัดซื้อเครื องเชื อมท่อ HDPE (ชนิดไอดรอลิค) 208,650.00       – เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ที. ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ ง/ บจก.พี.ที. ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ ง/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ขนาดท่อที เชื อม 315-630 มม. 208,650 บาท 208,650 บาท

16 จัดซื้อเครื องเชื อมท่อ HDPE (ชนิดไอดรอลิค) 81,320.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ที. ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ ง/ บจก.พี.ที. ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ ง/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ขนาดท่อที เชื อม 63-250 มม. 81,320 บาท 81,320 บาท

17 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,615.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,615 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,615 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 124/62

ทะเบียน กบ-4133 ล่าปาง ลว. 29 เม.ย. 2562

18 จัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 8,700.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/8,700 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/8,700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 125/62

ลว. 30 เม.ย. 2562

19 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 14,400.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เจเคอาร์/14,400 บาท หจก.เจเคอาร์/14,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 127/62

ลว. 3 พ.ค. 2562 

20 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล 39,993.86         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/39,993.86 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/39,993.86 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 126/62

ลว. 1 พ.ค. 2562

21 โครงการซ่อมปรับปรุงระบบกระจายน้่าจากอ่างเก็บน้่า 2,988,000.00  – e-bidding 1.หจก.ล่าปางไพศาลก่อสร้าง/2,988,000 บาท หจก.ล่าปางไพศาลก่อสร้าง/2,988,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/37/2562

บ้านสหกรณ์ 3 บ้านสหกรณ์ 3 ต่าบลบ้านสหกรณ์ 2.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/3,000,000 บาท ลว. 9 เม.ย. 2562

อ่าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
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22 โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่าในห้องปฏิบัติการ 206,100.00  – เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง/206,100 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง/206,100 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/38/2562

ในโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้่าอุปโภคบริโภคและ ลว. 23 เม.ย. 2562

เกษตรในครัวเรือน ตามแนวพระราชด่าริทฤษฎีใหม่

แบบ สขร. ๑
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