
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการนิเทศติดตามผลฯ 355,500.00       – เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพานิช ล าปาง/355,500 บาท ร้านสมชัยพานิช ล าปาง/355,500 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 350/62

ลว. 11 ธ.ค. 2562

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 6,250.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/6,250 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/6,250 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 351/62

ลว. 11 ธ.ค. 2562

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 300.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/300 บาท นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/300 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 343/62

ลว. 6 ธ.ค. 2562

4 จัดซื้อน้ าดื่ม ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2,337.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงค์พรรณ/2,337 บาท ร้านด ารงค์พรรณ/2,337 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 344/62

ลว. 6 ธ.ค. 2562

5 จัดซื้อน้ ามัน ดีเซล 3,000 ลิตร 78,870.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ไพศาลบริการ/78,870 บาท บจก.ไพศาลบริการ/78,870 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 002/63

ลว. 3 ม.ค. 63

6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 13 รายการ 21,711.00         – เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชั่นเนอร่ี/21,711 บาท ร้าน เอ.ซ.ีซ.ี สเตชั่นเนอร่ี/21,711 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.354/62

ลว. 17 ธ.ค. 2562

7 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 10,447.27         – เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าล าปาง/10,447.62 บาท บจก.โตโยต้าล าปาง/10,447.62 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.355/62

ทะเบียน กบ-9716 ล าปาง ลว. 17 ธ.ค. 2562

8 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 9,870.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/9,870 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/9,870 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 352/62

ทะเบียน 80-86396 ล าปาง ลว. 13 ธ.ค. 2562

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 25,250.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/25,250 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/25,250 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 353/62

ลว. 16 ธ.ค. 2562

10 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ 16,365.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/16,365 บาท ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/16,365 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 357/62

ลว. 18 ธ.ค. 2562

11 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 56,000.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านแอ๊ปพลายอาร์ท 2016/56,000 บาท ร้านแอ๊ปพลายอาร์ท 2016/56,000 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 013/63

ลว. 6 ม.ค. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในงานส ารวจภูมิประเทศ 7 รายการ 81,240.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านบัวทองการค้า/81,240 บาท ร้านบัวทองการค้า/81,240 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 358/62

ลว. 18 ธ.ค. 2562

13 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 4,456.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เซ็นเตอร์/4,456 บาท ร้านพี.เซ็นเตอร์/4,456 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 363/62

ลว. 25 ธ.ค. 2562

14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,720.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/30,720 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/30,720 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 359/62

ลว. 20 ธ.ค. 2562

15 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,210.44           – เฉพาะเจาะจง บจก.โค้วยู่ฮะล าปาง/6,210.44 บาท บจก.โค้วยู่ฮะล าปาง/6,210.44 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 022/63

ทะเบียน กบ-8413 ล าปาง ลว. 10 ม.ค. 2563

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลศูนย์บริการน้ าดื่มสะอาด 5 รายการ 3,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/3,000 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์3,000 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 364/62

ลว. 26 ธ.ค. 2562

17 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 3,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เซ็นเตอร์/3,000 บาท ร้านพี.เซ็นเตอร์/3,000 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 361/62

ลว. 24 ธ.ค. 2562

18 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,060.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านมายสไตล์ อินไซด์ โซลูชั่น ร้านมายสไตล์ อินไซด์ โซลูชั่น ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 362/62

คอมพิวเตอร์/3,060 บาท คอมพิวเตอร์/3,060 บาท ลว. 25 ธ.ค. 2562

19 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,155.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/7,155บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/7,155บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 003/63

ทะเบียน กบ-4017 ล าปาง ลว. 3 ม.ค. 2563

20 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 38,260.00         – เฉพาะเจาะจง อู่เทวาศักดิ์การช่าง/38,260 บาท อู่เทวาศักดิ์การช่าง/38,260 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 012/63

ทะเบียน กพ-3980 ล าปาง ลว. 3 ม.ค. 2563

21 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 10,150.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/10,150 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/10,150 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 004/63

ทะเบียน ผ-7927 ล าปาง ลว. 3 ม.ค. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

22 จัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 44,200.00         – เฉพาะเจาะจง อู่เทวาศักดิ์การช่าง โดยนายชูศักดิ์ ธิวงศ/์ อู่เทวาศักดิก์ารช่าง โดยนายชูศักดิ ์ธิวงศ์/ ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 006/63

44,200 บาท 44,200 บาท ลว. 3 ม.ค. 2563

23 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,120.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/29,120 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/29,120 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 011/63

ทะเบียน กบ-4017 ล าปาง ลว. 3 ม.ค. 2563

24 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 8,833.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/8,833 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/8,833 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 018/63

ลว. 6 ม.ค. 2563

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21,390.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/21,390 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซน็เตอร์/21,390 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 019/63

ลว. 6 ม.ค. 2563

26 จัดซื้อวัสดุน้ ามันดีเซล 3,000 ลิตร 81,270.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางไพศาล/81,270 บาท หจก.ล าปางไพศาล/81,270 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 002/63

ลว. 3 ม.ค. 2563

27 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,205.10           – เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าล าปาง/4,205.10 บาท บจก.โตโยต้าล าปาง/4,205.10 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 005/63

ทะเบียน กง-3682 ล าปาง ลว. 3 ม.ค. 2563

28 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,220.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/4,220 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/4,220 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 007/63

ทะเบียน บร-5858 ล าปาง ลว. 3 ม.ค. 2563

29 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,405.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/4,405 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/4,405 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 008/63

ทะเบียน กท-3819 ล าปาง ลว. 3 ม.ค. 2563

30 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,820.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/1,820 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/1,820 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 009/63

ทะเบียน กค-5029 ล าปาง ลว. 3 ม.ค. 2563

31 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,825.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/1,825 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/1,825 บาท ราคาต่ าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 010/63

ทะเบียน บท-9731 ล าปาง ลว. 3 ม.ค. 2563

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1
วันที ่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


