
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่าง 1,800.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/1,800 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/1,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 133/62

ลว. 8 พ.ค. 2562

2 จัดจ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ 2,190.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/2,190 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/2,190 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 134/62

ลว. 8 พ.ค. 2562

3 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,180.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/3,180 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/3,180 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 135/62

ทะเบียน กค-5029 ล่าปาง ลว. 8 พ.ค. 2562

4 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,135.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,136 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,136 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 136/62

ทะเบียน กบ-4017 ล่าปาง ลว. 8 พ.ค. 2562

5 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,085.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,085 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,085 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 137/62

ทะเบียน ผ-7927 ล่าปาง ลว. 8 พ.ค. 2562

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที  5,700.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์/5,700 บาท ร้านรัตนาพันธ/์5,700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 140/62

เนื องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธี ลว. 13 พ.ค. 2562

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ 32,070.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/32,070 บาทหจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/32,070 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 141/62

ลว. 14 พ.ค. 2562

8 จัดซื้อน้่าดื ม ประจ่าเดือน เมษายน 2,746.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/2,746 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/2,746 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 139/62

ลว. 8 พ.ค. 2562

9 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิง ดีเซล 3,000 ลิตร 85,170.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/85,170 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/85,170 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 143/62

ลว. 15 พ.ค. 2562

10 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 13 รายการ 27,996.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/27,996 บาทหจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/27,996 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 144/62

ลว. 17 พ.ค. 2562

11 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ 300.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/300 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 145/62

ลว. 16 พ.ค. 2562

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ 2,400.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/2,400 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์2,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 146/62

ลว. 24 พ.ค. 2562

13 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,715.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/7,715 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/7,715 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 152/62

ทะเบียน กง-3616 ล่าปาง ลว. 27 พ.ค. 2562

14 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,865.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/7,865 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/7,865 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 149/62

ทะเบียน บว-5009 ล่าปาง ลว. 27 พ.ค. 2562

15 จัดซื้อวัดสุยานพาหนะและขนส่ง 27,980.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/27,980 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/27,980 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 151/62

ทะเบียน กพ-3682 ล่าปาง ลว. 27 พ.ค. 2562

16 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 16,005.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/16,005 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/16,005 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 150/62

ทะเบียน กค-827 ล่าปาง ลว. 27 พ.ค. 2562

17 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,491.86           – เฉพาะเจาะจง บจ.นิวเจนมอเตอร์/4,491.86 บาท บจ.นิวเจนมอเตอร์/4,491.86 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 173/62

ทะเบียน กบ-5551 ล่าปาง ลว. 7 มิ.ย. 62

18 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 14 รายการ 14,312.00         – เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชั นเนอรี /14,312 บาท ร้าน เอ.ซ.ีซี สเตชั นเนอรี /14,312 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 153/62

ลว. 28 พ.ค. 2562

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื องในโอกาศวันเฉลิม 3,737.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์/3,737 บาท ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์/3,737 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 157/62

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ลว. 30 พ.ค. 2562

20 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 16,965.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/16,965 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/16,965 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 158/62

ทะเบียน บร-5858 ล่าปาง ลว. 30 พ.ค. 2562

21 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,110.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/5,110 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/5,110 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 159/62

ทะเบียน บน-5551 ล่าปาง ลว. 30 พ.ค. 2562

22 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 8,580.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/8,580 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/8,580 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 160/62

ทะเบียน กพ-36821 ล่าปาง ลว. 30 พ.ค. 2562

แบบ สขร. ๑
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ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

23 จัดจ้างท่าตรายาง 1,650.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปางบล๊อค/1,650 บาท ร้านล่าปางบล๊อค/1,650 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 156/62

ลว. 29 พ.ค. 2562

24 จัดซื้อวัสดุในการจัดท่าโครงการนิเทศติดตามผล บ่ารุงรักษา 366,000.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชยัพานิช ล่าปาง/366,000 บาท หจก.สมชัยพานิช ล่าปาง/366,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 161/62

และตรวจสอบคุณภาพน้่าระบบผลิตน้่าดื มในสถานศึกษาฯ ลว. 4 มิ.ย. 2562

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 30,300.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/30,300 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/30,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 162/62

ลว. 5 มิ.ย. 2562

26 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที  11,100.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์/11,100 บาท ร้านรัตนาพันธ/์11,100 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 165/62

2 รายการ ลว. 6 มิ.ย. 2562

27 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการ 6,900,000.00  – e-bidding 1.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/6,900,000 บาท หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/6,900,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/39/2562

แม่แจ่มโมเดล (บ้านแม่ปาน) บ้านแม่ปาน หมู่ที  10 2.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/6,990,000 บาท ลว. 7 พ.ค. 2562

ต่าบลช่างเคิ ง อ่าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 3.หจก.ไทยธานีเอ็นจิเนียริ ง/7,948,097.60 บาท

4.หจก.แสงสร้อยเทรดดิง้/8,292218.55 บาท

5.หจก.เชยีงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั น/8,335,000 บาท

6.หจก.สี แควการโยธา/9,929,140 บาท

28 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนศูนย์พัฒนา 860,000.00  – e-bidding 1.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/860,000 บาท หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/860,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/40/2562

โครงการหลวงอินทนนท์ บ้านขุนกลาง หมู่ที  7 ลว. 7 พ.ค. 2562

ต่าบลบ้านหลวง อ่าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

29 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนศูนย์พัฒนา 26,894,300.00  – e-bidding 1.หจก.ไทยธานีเอ็นจิเนียริ ง และ หจก. หจก.ไทยธานีเอ็นจิเนียริ ง และ หจก. ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/41/2562

โครงการหลวงเลอตอ ระยะ 2 ต่าบลแม่ตื น, แม่หละ เพชรล้านนา วิศวกรรม/26,894,300 บาท เพชรล้านนา วิศวกรรม/26,894,300 บาท ลว. 14 พ.ค. 2562

อ่าเภอแม่ระมาด, ท่าสองยาง จังหวัดตาก 2.หจก.พรไพบูลย์ (2540)/30,450,954 บาท
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