
ล าดบั งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืก เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 75,870.00          – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/75,870 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/75,870 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 394/2559

จ านวน 3,000 ลิตร ลว. 29 มิ.ย. 59

2 จดัจา้งท าตรายาง 1,160.00            – ตกลงราคา ร้าน ล าปางบล็อค/1,160 บาท ร้าน ล าปางบล็อค/1,160 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 395/2559

ลว. 30 มิ.ย. 59

3 จดัจา้งซ่อมประตูส านกังาน สทภ.1 13,260.00          – ตกลงราคา หจก.เดชแพ กระจกอลูมิเนียม หจก.เดชแพ กระจกอลูมิเนียม ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 396/2559

/13,260 บาท /13,260 บาท ลว. 30 มิ.ย. 59

4 จดัจา้งถ่ายเอกสารเพ่ือใชใ้นการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ 25,000.00          – ตกลงราคา ร้าน ไล ถ่ายเอกสาร/25,000 บาท ร้าน ไล ถ่ายเอกสาร/25,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 397/2559

ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าวงั คร้ังท่ี 3 ลว. 30 มิ.ย. 59

5 จดัจา้งท าพลาสวดู พร้อมติดตั้งท  าเนียบอธิบดีกรมฯ 2,500.00            – ตกลงราคา ร้าน ก๊ิก สติกเกอร์/2,500 บาท ร้าน ก๊ิก สติกเกอร์/2,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 398/2559

ผอ.สทภ.1 ลว. 4 ก.ค. 59

6 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,450.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,450 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,450 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 399/2559

ลว. 4 ก.ค. 59

7 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,610.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,610 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,610 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 400/2559

ลว. 4 ก.ค. 59

8 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,360.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,360 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,360 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 401/2559

ลว. 4 ก.ค. 59

9 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 402/2559

ลว. 4 ก.ค. 59

10 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 13,835.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/13,835 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/13,835 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 403/2559

ลว. 4 ก.ค. 59

11 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 19,400.00          – ตกลงราคา ร้าน วิศรุต ออโต ้ไทร์/19,400 บาท ร้าน วิศรุต ออโต ้ไทร์/19,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 404/2559

ลว. 4 ก.ค. 59

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2559
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12 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 15,890.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/15,890 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/15,890 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 405/2559

ลว. 4 ก.ค. 59

13 จดัซ้ือน ้าด่ืม ประจ าเดือน มิถุนายน 2559 2,710.00            – ตกลงราคา ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/2,710 บาท ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/2,710 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 406/2559

ลว. 8 ก.ค. 59

14 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน มิถุนายน 2559 680.00               – ตกลงราคา ร้าน ม่ิงมงคล/680 บาท ร้าน ม่ิงมงคล/680 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 407/2559

ลว. 8 ก.ค. 59

15 จดัจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั สทภ.1 26,000.00          – ตกลงราคา หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 408/2559

ประจ าเดือน มิถุนายน 2559 ลว. 6 ก.ค. 59

16 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,355.70            – ตกลงราคา บจก.ฮิปโป พาวเวอร์/3,355.70 บาท บจก.ฮิปโป พาวเวอร์/3,355.70 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 409/2559

ลว. 24 มิ.ย. 59

17 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 21,980.00          – ตกลงราคา หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/21,980 บาทหจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/21,980 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 410/2559

ลว. 6 ก.ค. 59

18 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 5,700.00            – ตกลงราคา ร้าน เตียเฮ่งฮง/5,700 บาท ร้าน เตียเฮ่งฮง/5,700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 411/2559

ลว. 6 ก.ค. 59

19 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,526.27            – ตกลงราคา บจก.ฮิปโป พาวเวอร์/2,526.27 บาท บจก.ฮิปโป พาวเวอร์/2,526.27 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 412/2559

ลว. 28 มิ.ย. 59

20 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 13,890.00          – ตกลงราคา หจก.เจ เค อาร์/13,890 บาท หจก.เจ เค อาร์/13,890 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 413/2559

ลว. 6 ก.ค. 59

21 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 26,000.00          – ตกลงราคา หจก.เจ เค อาร์/26,000 บาท หจก.เจ เค อาร์/26,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 414/2559

ลว. 7 ก.ค. 59

22 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,950.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,950 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,950 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 415/2559

ลว. 6 ก.ค. 59

23 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 18,495.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/18,495 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/18,495 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 416/2559

ลว. 6 ก.ค. 59

24 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 77,070.00          – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/77,070 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/77,070 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 417/2559

จ านวน 3,000 ลิตร ลว. 12 ก.ค. 59

25 จดัจา้งท าป้ายไวนิล 720.00               – ตกลงราคา ร้าน เฟริสทป์ร้ินท/์720 บาท ร้าน เฟริสทป์ร้ินท/์720 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 418/2559

ลว. 4 ก.ค. 59

26 จดัจา้งท าป้ายไวนิล 3,440.00            – ตกลงราคา ร้าน เฟริสทป์ร้ินท/์3,440 บาท ร้าน เฟริสทป์ร้ินท/์3,440 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 419/2559

ลว. 8 ก.ค. 59



27 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,650.00            – ตกลงราคา ร้าน พี.ซี.โปรดกัส์/3,650 บาท ร้าน พี.ซี.โปรดกัส์/3,650 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 420/2559

ลว. 14 ก.ค. 59

28 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 12,500.00          – ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/12,500 บาท ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/12,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 421/2559

ลว. 22 ก.ค. 59

29 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 17,390.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/17,390 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/17,390 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 422/2559

ลว. 14 ก.ค. 59

30 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,579.77            – ตกลงราคา บจก.ฮิปโป พาวเวอร์/2,759.77 บาท บจก.ฮิปโป พาวเวอร์/2,759.77 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 423/2559

ลว. 21 ก.ค. 59

31 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 6,600.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,600 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 424/2559

ลว. 21 ก.ค. 59

32 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 18,650.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/18,650 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/18,650 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 425/2559

ลว. 21 ก.ค. 59

33 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 19,400.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/19,400 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/19,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 426/2559

ลว. 21 ก.ค. 59

34 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 12,635.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/12,635 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/12,635 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 427/2559

ลว. 21 ก.ค. 59

35 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 25,980.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/25,980 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/25,980 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 428/2559

ลว. 22 ก.ค. 59

36 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/30,000 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/30,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 429/2559

ลว. 22 ก.ค. 59

37 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 74,370.00          – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/74,370 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/74,370 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 430/2559

จ านวน 3,000 ลิตร ลว. 25 ก.ค. 59

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 3,336,852.00     3,938,672.00    e-bidding 1.หจก.วรพงษเ์อน็จิเนียร่ิง 202 1.หจก.วรพงษเ์อน็จิเนียร่ิง 202 ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/410/2559

บา้นเลขท่ี 555  หมู่ท่ี 15  ต าบลบ่อแฮว้  อ  าเภอเมือง /3,336,852 บาท /3,336,852 บาท ลว. 11 ก.ค. 59

จงัหวดัล าปาง 2.บจก.พี.เอส.ที.กรีนเฮา้ส์ ซิสเตม็

เอนจิเนียร่ิง/3,679,838.34 บาท


