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

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,055.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,055 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,055 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 485/2559

ลว. 26 ส.ค. 59

2 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,860.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,860 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,860 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 486/2559

ลว. 26 ส.ค. 59

3 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,780.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,780 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,780 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 487/2559

ลว. 26 ส.ค. 59

4 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 10,625.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/10,625 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/10,625 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 488/2559

ลว. 26 ส.ค. 59

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 1,700.00            – ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/1,700 บาท ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/1,700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 489/2559

ลว. 26 ส.ค. 59

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,450.00            – ตกลงราคา หจก. เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/3,450 บาท หจก. เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/3,450 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 490/2559

ลว. 26 ส.ค. 59

7 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 89,994.45          – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/89,994.45 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/89,994.45 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 491/2559

จ านวน 3,705 ลิตร ลว. 31 ส.ค. 59

8 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน กรกฎาคม 2559 700.00               – ตกลงราคา ร้าน ม่ิงมงคล/700 บาท ร้าน ม่ิงมงคล/700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 492/2559

ลว. 2 ก.ย. 59

9 จดัจา้งท าตูเ้ด็บเอกสาร ขอ้มูลข่างสารฯ 27,000.00          – ตกลงราคา นายกิตติ พนัธิสืบ/27,000 บาท นายกิตติ พนัธิสืบ/27,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 493/2559

ลว. 24 ส.ค. 59

10 จดัจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั สทภ.1 26,000.00          – ตกลงราคา หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 494/2559

ประจ าเดือน สิงหาคม 2559 ลว. 2 ก.ย. 59

11 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,930.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/4,930 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/4,930 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 495/2559

ลว. 31 ส.ค. 59

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2559

ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1

วนัที ่  30   เดอืน กันยายน   พ.ศ. 2559



12 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 12,970.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/12,970 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/12,970 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 496/2559

ลว. 31 ส.ค. 59

13 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 13,360.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/13,360 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/13,360 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 497/2559

ลว. 31 ส.ค. 59

14 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 22,000.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/22,000 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/22,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 498/2559

ลว. 29 ส.ค. 59

15 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 23,650.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/23,650 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/23,650 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 499/2559

ลว. 29 ส.ค. 59

16 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 26,200.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/26,200 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/26,200 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 500/2559 

ลว. 29 ส.ค. 59

17 จดัจา้งถ่ายเอกสารส าหรับโครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า 6,000.00            – ตกลงราคา ร้าน พี เซ็นเตอร์/6,000 บาท ร้าน พี เซ็นเตอร์/6,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 501/2559

พร้อมระบบกระจายน ้า จงัหวดัเชียงใหม่ ลว. 5 ก.ย. 59

18 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ ์Laser P1102 1,600.00            – ตกลงราคา หจก. เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,600 บาท หจก. เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 502/2559

ลว. 5 ก.ย. 59

19 จดัจา้งท าตรายาง 900.00               – ตกลงราคา ร้าน ล าปางบล็อค/900 บาท ร้าน ล าปางบล็อค/900 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 503/2559

ลว. 5 ก.ย. 59

20 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,160.00            – ตกลงราคา ร้าน พี.ซี.โปรดกัส์/6,160 บาท ร้าน พี.ซี.โปรดกัส์/6,160 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 504/2559

ลว. 5 ก.ย. 59

21 จดัจา้งซ่อมระบบประปา สทภ.1 16,500.00          – ตกลงราคา ร้าน บา้นทรายทอง/16,500 บาท ร้าน บา้นทรายทอง/16,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 505/2559

ลว. 5 ก.ย. 59

22 จดัจา้งท าเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ 15,000.00          – ตกลงราคา ร้าน พี เซ็นเตอร์/15,000 บาท ร้าน พี เซ็นเตอร์/15,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 506/2559

บริหารลุ่มน ้าวงัและวิชาการ คร้ังท่ี 2/2559 ลว. 1 ก.ย. 59

23 จดัจา้งท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการลุ่มน ้าวงั 15,000.00          – ตกลงราคา ร้าน พี เซ็นเตอร์/15,000 บาท ร้าน พี เซ็นเตอร์/15,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 507/2559

คร้ังท่ี 2/2559 ลว. 1 ก.ย. 59

24 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 48,800.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/48,800บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/48,800บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 508/2559

ลว. 5 ก.ย. 59

25 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 78,430.00          – ตกลงราคา ร้าน เขลางคพ์าณิชย/์78,430 บาท ร้าน เขลางคพ์าณิชย/์78,430 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 509/2559

ลว. 6 ก.ย. 59

26 จดัจา้งท าป้ายนิทรรศการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 1,200.00            – ตกลงราคา ร้านเฟิร์สปร้ินท/์1,200 บาท ร้านเฟิร์สปร้ินท/์1,200 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 510/2559

ลว. 6 ก.ย. 59



27 จดัจา้งถ่ายเอกสาร 25,000.00          – ตกลงราคา ร้าน พี เซ็นเตอร์/25,000 บาท ร้าน พี เซ็นเตอร์/25,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 511/2559

ลว. 1 ก.ย. 59

28 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 50,175.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/50,175 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/50,175 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 512/2559

ลว. 7 ก.ย. 59

29 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 47,906.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/47,906 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/47,906 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 513/2559

ลว. 7 ก.ย. 59

30 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,970.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,970 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,970 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 514/2559

ลว. 6 ก.ย. 59

31 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,055.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/5,055 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/5,055 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 515/2559

ลว. 6 ก.ย. 59

32 จดัจา้งขดัพ้ืน สทภ.1 45,000.00          – ตกลงราคา บจก.ลกัค ์คลีนน่ิง ซพัพลาย/45,000 บาท บจก.ลกัค ์คลีนน่ิง ซพัพลาย/45,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 516/2559

ลว. 6 ก.ย. 59

33 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 11,120.00          – ตกลงราคา ร้าน วิศรุต ออโต ้ไทร์/11,120 บาท ร้าน วิศรุต ออโต ้ไทร์/11,120 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 517/2559

ลว. 7 ก.ย. 59

34 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 18,120.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/18,120 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/18,120 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 518/2559

ลว. 7 ก.ย. 59

35 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 96,755.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/96,755 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/96,755 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 519/2559

ลว. 7 ก.ย. 59

36 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 40,000.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/40,000 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/40,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 520/2559

ลว. 9 ก.ย. 59

37 จดัจา้งจดัสวนหยอ่มบริเวณชานพกับนัได สทภ.1 16,406.00          – ตกลงราคา ร้าน สวนไมย้ิม้/16,406 บาท ร้าน สวนไมย้ิม้/16,406 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 521/2559

ลว. 12 ก.ย. 59

38 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,065.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,065 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,065 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 522/2559

ลว. 12 ก.ย. 59

39 จดัจา้งท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ ลุ่มน ้าวงั 26,400.00          – ตกลงราคา ร้าน กานตวิ์ต/26,400 บาท ร้าน กานตวิ์ต/26,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 523/2559

ลว. 19 ก.ย. 59

40 จดัจา้งท ากระเป๋าผา้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ 18,700.00          – ตกลงราคา น.ส.จริยาพร ฟองจนัทร์/18,700 บาท น.ส.จริยาพร ฟองจนัทร์/18,700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 524/2559

ลุ่มน ้าวงั ลว. 19 ก.ย. 59

41 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ใชใ้นการการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ 9,900.00            – ตกลงราคา ร้าน รัตนพนัธ์/9,900 บาท ร้าน รัตนพนัธ/์9,900 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 525/2559

ลุ่มน ้าวงั ลว. 19 ก.ย. 59



42 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 11,225.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/11,225 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/11,225 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 526/2559

ลว. 8 ก.ย. 59

43 จดัจา้งท าป้ายบอกทางภายใน สทภ.1 21,700.00          – ตกลงราคา ร้าน เอน็เจ ดีไซน์/21,700 บาท ร้าน เอน็เจ ดีไซน์/21,700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 527/2559

ลว. 14 ก.ย. 59

44 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 10,000.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/10,000 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/10,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 528/2559

ลว. 21 ก.ย. 59

45 จดัจา้งท าสมุดบนัทึกเพ่ือใชใ้นการประกอบการประชาสมัพนัธ์ฯ 55,000.00          – ตกลงราคา ร้าน ศิลปการพิมพ/์55,000 บาท ร้าน ศิลปการพิมพ/์55,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 529/2559

ลุ่มน ้าวงั ลว. 21 ก.ย. 59

46 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 57,718.24          – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/57,718.24 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/57,718.24 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 530/2559

จ านวน 2,416 ลิตร ลว. 26 ก.ย. 59

47 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (เบนซิน) 20,563.60          – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/20,563.60 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/20,563.60 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 531/2559

จ านวน 3,705 ลิตร ลว. 26 ก.ย. 59

48 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,902.91            – ตกลงราคา บจก.ฮิปโปรพาวเวอร์/2,902.91 บาท บจก.ฮิปโปรพาวเวอร์/2,902.91 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 532/2559

ลว. 23 ก.ย. 59


