
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน ตุลาคม 310.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/310 บาท นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/310 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 332/62

ลว. 6 พ.ย. 2562

2 จัดซื้อน้ าดื ม ประจ าเดือน ตุลาคม 2,658.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงค์พรรณ/2,658 บาท ร้านด ารงค์พรรณ/2,658 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 333/62

ลว. 6 พ.ย. 2562

3 จัดจ้างซ่อมเครื องพล็อตเตอร์ 9,500.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/9,500 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/9,500 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 335/62

ลว. 15 พ.ย. 2562

4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 4,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านพีเซ็นเตอร์/4,000 บาท ร้านพีเซ็นเตอร์/4,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 338/62

ลว. 25 พ.ย. 2562

5 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,035.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,035 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,035 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.336/62

ทะเบียน กต-6271 ล าปาง ลว. 25 พ.ย. 2562

6 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,715.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,715 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/2,715 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.337/62

ทะเบียน บล-6794 ล าปาง ลว. 25 พ.ย. 2562

7 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ บริเวณหน้าห้อง ผอ.สทภ.1 138,300.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ ง/138,300 บาท หจก.ไทยธาน ีเอ็นจิเนยีริ ง/138,300 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.360/62

ลว. 23 ธ.ค. 2562

8 จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ 1,950.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/1,950 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์1,950 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 339/62

ประเมินผล 5 รายการ ลว. 26 พ.ย. 2562

9 จัดซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ า (อ.11) 19,500.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านเอสซี เคมีแลป/19,500 บาท ร้านเอสซี เคมีแลป/19,500 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 341/62

ลว. 29 พ.ย. 2562

10 จัดจ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ 2,500.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/2,500 บาทหจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/2,500 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 340/62

ลว. 28 พ.ย. 2562

11 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 33,850.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/33,850 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/33,850 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 349/62

ทะเบียน กพ-3980 ล าปาง ลว. 9 ธ.ค. 2562

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 9,153.85           – เฉพาะเจาะจง บจก.นิวเจนมอเตอร์/9,153.85 บาท บจก.นิวเจนมอเตอร์/9,153.85 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 347/62
ทะเบียน กบ-5551 ล าปาง ลว. 9 ธ.ค. 2562

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


