
ล ำดบั งำนที่จัดซื้อ/จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซื้อ/จ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืก เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน 9,920.00             – ตกลงรำคำ บจก.ล ำปำงไพศำลบริกำร/9,920 บำท บจก.ล ำปำงไพศำลบริกำร/9,920 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 255/2559

(แก๊สโซฮอล ์95) จ ำนวน 400 ลิตร ลว. 30 มี.ค. 59

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 98,010.00           – ตกลงรำคำ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/98,010 บำท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/98,010 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 256/2559

ลว. 24 มี.ค. 59

3 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นกำรจดัตั้งศูนยผ์ลิตและบริกำร 23,000.00           – ตกลงรำคำ หจก.อ.เจริญทองก่อสร้ำง/23,000 บำท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้ำง/23,000 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 258/2559

น ้ำอุปโภคและบริโภค ลว. 29 มี.ค. 59

4 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะและขนส่ง 1,605.00             – ตกลงรำคำ ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/1,605 บำท ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/1,605 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 259/2559

ลว. 8 เม.ย. 59

5 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะและขนส่ง 4,130.00             ตกลงรำคำ ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/4,130 บำท ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/4,130 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 260/2559

ลว. 8 เม.ย. 59

6 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะและขนส่ง 3,240.00             – ตกลงรำคำ ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/3,240 บำท ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/3,240 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 261/2559

ลว. 8 เม.ย. 59

7 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,280.00             – ตกลงรำคำ หสม.เจ.เค.อำร์ ซพัพลำย/1,280 บำท หสม.เจ.เค.อำร์ ซพัพลำย/1,280 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 262/2559

ลว. 31 มี.ค. 59

8 จดัจำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั สทภ.1 26,000.00           – ตกลงรำคำ หจก.ธงชยัสยำมเซฟต้ีกำร์ด/26,000 บำท หจก.ธงชยัสยำมเซฟต้ีกำร์ด/26,000 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 263/2559

ประจ ำเดือน มีนำคม 2559 ลว. 11 เม.ย. 59

9 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะและขนส่ง 23,535.00           – ตกลงรำคำ ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/23,535 บำท ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/23,535 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 264/2559

ลว. 12 เม.ย. 59

10 จดัจำ้งซ่อมยำนพำหนะและขนส่ง 34,970.00           – ตกลงรำคำ อู่ มงคลเซอร์วิส/34,970 บำท อู่ มงคลเซอร์วิส/34,970 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 265/2559

ลว. 8 เม.ย. 59

11 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน (ดีเซล) 67,770.00           – ตกลงรำคำ บจก.ล ำปำงไพศำลบริกำร/67,770 บำท บจก.ล ำปำงไพศำลบริกำร/67,770 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 266/2559

จ ำนวน 3,000 ลิตร ลว. 12 เม.ย. 59

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2559

ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1

วนัที ่  29   เดอืน เมษายน   พ.ศ. 2559



12 จดัจำ้งท ำป้ำยไวนิล 6,300.00             – ตกลงรำคำ ร้ำน เฟิร์สทป์รินท/์6,300 บำท ร้ำน เฟิร์สทป์รินท/์6,300 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 267/2559

ลว. 4 เม.ย. 59

13 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ ำเดือน มีนำคม 2559 700.00                – ตกลงรำคำ ร้ำน ม่ิงมงคล/700 บำท ร้ำน ม่ิงมงคล/700 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 268/2559

ลว. 21 เม.ย. 59

14 จดัซ้ือน ้ำด่ืม ประจ ำเดือน มีนำคม 2559 3,863.00             – ตกลงรำคำ ร้ำน ด ำรงคพ์รรณ์/3,863 บำท ร้ำน ด ำรงคพ์รรณ์/3,863 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 269/2559

ลว. 21 เม.ย. 59

15 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00           – ตกลงรำคำ หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/20,000 บำท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/20,000 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 270/2559

ลว. 20 เม.ย. 59

16 จดัจำ้งซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (ฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี) 5,735.00             – ตกลงรำคำ ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/5,735 บำท ร้ำน ดี อะไหล่ ล ำปำง/5,735 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 271/2559

ลว. 20 เม.ย. 59

17 จดัจำ้งเหมำเปล่ียนวสัดุกรองน ้ำ(ระบบประปำ) 20,400.00           – ตกลงรำคำ ร้ำน บ.ทรำยทอง/20,400 บำท ร้ำน บ.ทรำยทอง/20,400 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 272/2559

ลว. 20 เม.ย. 59

18 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน ประกอบกำรประชุมฯ 4,180.00             – ตกลงรำคำ ร้ำน รัตนพนัธ์/4,180 บำท ร้ำน รัตนพนัธ/์4,180 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 273/2559

(ลุ่มน ้ำวงั) ลว. 20 เม.ย. 59

19 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ประกอบกำรประชุมฯ 15,000.00           – ตกลงรำคำ ร้ำน รัตนพนัธ์/15,000 บำท ร้ำน รัตนพนัธ/์15,000 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 274/2559

(ลุ่มน ้ำวงั) ลว. 20 เม.ย. 59

20 จดัจำ้งซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 97,100.00           – ตกลงรำคำ ร้ำน เขลำงคพ์ำณิชย/์97,100 บำท ร้ำน เขลำงคพ์ำณิชย/์97,100 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 275/2559

ลว. 20 เม.ย. 59

21 จดัจำ้งเหมำจดัสวนหยอ่มบริเวณศูนยบ์ริกำร 38,030.00           – ตกลงรำคำ ร้ำน สวนไมย้ิม้/38,030 บำท ร้ำน สวนไมย้ิม้/38,030 บำท รำคำต ่ำสุดและคุณภำพพสัดุ 276/2559

น ้ำด่ืมสะอำด สทภ.1 ลว. 21 เม.ย. 59


