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

ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

1 จดัจา้งท าเอกสารเพ่ือใชใ้นโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 8,000.00             – ตกลงราคา ร้าน พี เซนเตอร์/8,000 บาท ร้าน พี เซนเตอร์/8,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 198/2559

พ้ืนฐานความรู้ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า ลว. 19 ก.พ. 59

2 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 13,700.00           – ตกลงราคา ร้าน รัตนพนัธ์/13,700 บาท ร้าน รัตนพนัธ/์13,700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 199/2559

ลว. 19 ก.พ. 59

3 จดัจา้งกลึงเช่ือมสร้างช้ินส่วนโลหะ 44,726.00           – ตกลงราคา ร้าน แกว้กมลการเช่ือม/44,726 บาท ร้าน แกว้กมลการเช่ือม/44,726 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 200/2559

ลว. 24 ก.พ. 59

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 50,750.00           – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/50,750 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/50,750 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 201/2559

ลว. 1 มี.ค. 59

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 39,385.00           ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/39,385 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/39,385 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 202/2559

ลว. 1 มี.ค. 59

6 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 99,637.20           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,637.20 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,637.20 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 203/2559

จ านวน 4,680 ลิตร ลว. 24 ก.พ. 59

7 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,595.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,595 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,595 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 204/2559

ลว. 1 มี.ค. 59

8 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,310.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/5,310 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/5,310 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 205/2559

ลว. 1 มี.ค. 59

9 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,760.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,760 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,760 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 206/2559

ลว. 1 มี.ค. 59

10 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,505.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/5,505 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/5,505 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 207/2559

ลว. 1 มี.ค. 59

11 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,780.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/4,780 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/4,780 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 208/2559

ลว. 1 มี.ค. 59

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2559

ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1

วนัที ่  31   เดอืน มีนาคม   พ.ศ. 2559



12 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 27,000.00           – ตกลงราคา ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/27,000 บาท ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/27,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 209/2559

ลว. 1 มี.ค. 59

13 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 99,637.20           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,637.20 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,637.20 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 210/2559

จ านวน 4,680 ลิตร ลว. 1 มี.ค. 59

14 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 15,550.00           – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/15,550 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/15,550 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 211/2559

ลว. 3 มี.ค. 59

15 จดัซ้ือน ้าด่ืม ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 2,499.00             – ตกลงราคา ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/2,499 บาท ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/2,499 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 212/2559

ลว. 9 มี.ค. 59

16 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 6,600.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,600 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 213/2559

ลว. 7 มี.ค. 59

17 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 9,210.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/9,210 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/9,210 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 214/2559

ลว. 7 มี.ค. 59

18 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรินเตอร์ 4,240.00             – ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์/4,240 บาท หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์/4,240 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 215/2559

ลว. 7 มี.ค. 59

19 จดัจา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 720.00                – ตกลงราคา ร้าน เฟิร์สปรินท/์720 บาท ร้าน เฟิร์สปรินท/์720 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 216/2559

ลว. 7 มี.ค. 59

20 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 660.00                – ตกลงราคา ร้าน ม่ิงมงคล/660 บาท ร้าน ม่ิงมงคล/660 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 217/2559

ลว. 11 มี.ค. 59

21 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,320.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,320 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,320 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 218/2559

ลว. 10 มี.ค. 59

22 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 600.00                – ตกลงราคา ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์/600 บาท ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์/600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 219/2559

ลว. 10 มี.ค. 59

23 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 19,830.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/19,830 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/19,830 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 220/2559

ลว. 10 มี.ค. 59

24 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 99,190.50           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,190.50 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,190.50 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 221/2559

จ านวน 4,450 ลิตร ลว. 10 มี.ค. 59

25 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,186.01             – ตกลงราคา บจก.ฮิปโปร พาวเวอร์/2,186.01 บาท บจก.ฮิปโปร พาวเวอร์/2,186.01 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 222/2559

ลว. 9 มี.ค. 59

26 จดัจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั สทภ.1 26,000.00           – ตกลงราคา หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 223/2559

ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 ลว. 4 มี.ค. 59



27 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 98,956.00           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/98,956 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/98,956 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 224/2559

จ านวน 4,400 ลิตร ลว. 17 มี.ค. 59

28 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,625.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,625 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,625 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 225/2559

ลว. 17 มี.ค. 59

29 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 98,956.00           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/98,956 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/98,956 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 226/2559

จ านวน 4,400 ลิตร ลว. 18 มี.ค. 59

30 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 34,800.00           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/34,800 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/34,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 227/2559

(แก๊สโซฮอล 95) จ านวน 1,450 ลิตร ลว. 17 มี.ค. 59

31 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 21,660.00           – ตกลงราคา บจก.ลกัค ์คลีนน่ิง ซพัพลาย/21,660 บาท บจก.ลกัค ์คลีนน่ิง ซพัพลาย/21,660 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 228/2559

ลว. 16 มี.ค. 59

32 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,480.00             – ตกลงราคา หสม.เจ เค อาร์ ซพัพลาย/2,480 บาท หสม.เจ เค อาร์ ซพัพลาย/2,480 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 229/2559

ลว. 16 มี.ค. 59

33 จดัซ้ือยาสามญัประจ าบา้น 1,822.00             – ตกลงราคา ร้าน ช.เภสชั/1,822 บาท ร้าน ช.เภสชั/1,822 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 230/2559

ลว. 16 มี.ค. 59

34 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 24,960.00           – ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์/24,960 บาท หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์/24,960 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 231/2559

ลว. 16 มี.ค. 59

35 จดัซ้ือวสัดุเจาะส ารวจ 92,650.00           – ตกลงราคา บจก.ดริลลค์วิป/92,560 บาท บจก.ดริลลค์วิป/92,560 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 232/2559

ลว. 15 มี.ค. 59

36 จดัจา้งเปล่ียนฝ้าเพดานอาคารห้องประชุมหลงัเก่า สทภ.1 3,500.00              – ตกลงราคา นายทองดี ศรีชยัวงศ/์3,500 บาท นายทองดี ศรีชยัวงศ/์3,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 233/2559

ลว. 17 มี.ค. 59

37 จดัจา้งท าเอกสารฯ ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือจดัท า 15,000.00           – ตกลงราคา ร้าน พี เซนเตอร์/15,000 บาท ร้าน พี เซนเตอร์/15,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 234/2559

แผนจดัการและพฒันาลุ่มน ้า ลว. 14 มี.ค. 2559

38 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,560.00             – ตกลงราคา ร้าน มาย สไตล ์อินไซด ์โซลูชัน่ ร้าน มาย สไตล ์อินไซด ์โซลูชัน่ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 235/2559

คอมพิวเตอร์/3,560 บาท คอมพิวเตอร์/3,560 บาท ลว.18 มี.ค. 2559

39 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 16,320.00           – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/16,320 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/16,320 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 236/2559

ลว. 18 มี.ค. 59

40 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 98,010.00           ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/98,010 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/98,010 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 237/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

41 จดัจา้งถ่ายเอกสารประกอบการติดตามและประเมินผลฯ 5,000.00             – ตกลงราคา ร้าน พี เซนเตอร์/5,000 บาท ร้าน พี เซนเตอร์/5,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 238/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559



42 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 16,784.00           – ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/16,784 บาท ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/16,784 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 239/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

43 จดัจา้งท าตรายาง 1,450.00             – ตกลงราคา ร้าน ล าปาง บล็อก/1,450 บาท ร้าน ล าปาง บล็อก/1,450 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 240/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

44 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,490.00             – ตกลงราคา หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/2,490 บาท หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/2,490 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 241/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

45 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,370.00             – ตกลงราคา ร้าน มาย สไตล ์อินไซด ์โซลูชัน่ ร้าน มาย สไตล ์อินไซด ์โซลูชัน่ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 242/2559

คอมพิวเตอร์/2,370 บาท คอมพิวเตอร์/2,370 บาท ลว. 23 มี.ค. 2559

46 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 10,380.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/10,380 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/10,380 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 243/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

47 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 26,220.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/26,220 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/26,220 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 244/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

48 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,245.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,245 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,245 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 245/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

49 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 15,170.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/15,170 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/15,170 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 246/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

50 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 7,560.00             – ตกลงราคา ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/7,560 บาท ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/7,560 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 247/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

51 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,480.00             – ตกลงราคา ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์/3,480 บาท ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์/3,480 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 248/2559

ลว. 22 มี.ค. 2559

52 ซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นการจดัจดัตั้งศูนยผ์ลิตและ 98,000.00           – สอบราคาซ้ือ หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/98,000 บาท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/98,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 249/2559

บริการน ้าอุปโภคบริโภค ลว. 28 มี.ค. 2559

53 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,175.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,175 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,175 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 250/2559

ลว. 23 มี.ค. 2559

54 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 17,810.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/17,810 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/17,810 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 251/2559

ลว. 23 มี.ค. 2559

55 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,600.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,600 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 252/2559

ลว. 23 มี.ค. 2559

56 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 253/2559

ลว. 23 มี.ค. 2559



57 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 51,945.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/51,245 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/51,245 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 254/2559

ลว. 28 มี.ค. 2559


