
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1,999.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์/1,999 บาท ร้านรัตนาพันธ/์1,999 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 031/63

ลว. 15 ม.ค. 2563

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนธันวาคม 310.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/310 บาท นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/310 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 020/63

ลว. 8 ม.ค. 2563

3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,950.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/3,950 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/3,950 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 028/63

ทะเบียน ผ-7927 ล าปาง ลว. 15 ม.ค. 2563

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,800.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 029/63

ทะเบียน บผ-6878 ล าปาง ลว. 15 ม.ค. 2563

5 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,715.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,715 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,715 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 030/63

ทะเบียน กต-6270 ล าปาง ลว. 15 ม.ค. 2563

6 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 8,260.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/8,260 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/8,260 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.033/63

ทะเบียน บพ-6878 ล าปาง ลว. 20 ม.ค. 2563

7 จัดซื้อน้ าดื ม ประจ าเดือนธันวาคม 2,339.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงค์พรรณ/2,339 บาท ร้านด ารงค์พรรณ/2,339 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.032/63

ลว. 16 ม.ค. 2563

8 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 ลิตร 78,270.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ไพศาลบริการ/78,270 บาท บจก.ไพศาลบริการ/78,270 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 035/63

ลว. 28 ม.ค. 2563

9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 25,009.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/25,009 บาทหจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/25,009 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 036/63

ลว. 27 ม.ค. 2563

10 จัดจ้างท าตรายาง 1,400.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางบล๊อค/1,400 บาท ร้านล าปางบล๊อค/1,400 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 034/63

ลว. 27 ม.ค. 2563

11 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 14,235.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/14,235 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/14,235 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 038/63

ทะเบียน กค-827 ล าปาง ลว. 3 ก.พ. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 16,255.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/16,255 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/16,255 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 039/63

ทะเบียน กจ-5956 ล าปาง ลว. 3 ก.พ. 2563

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,800.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 037/63

ทะเบียน กค-827 ล าปาง ลว. 30 ม.ค. 2563

14 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 27,839.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.เจริญมอเตอร์เชยีงใหม/่27,839 บาท บจก.เจริญมอเตอร์เชียงใหม/่27,839 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 040/63

ทะเบียน บร-5858 ล าปาง ลว. 5 ก.พ. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


