แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
สํานักงานชลประทานที่ ๑
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลํา
ดับ
ที่
1

2

3

4

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B 2
จํานวน 1 รายการ
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกล สชป.1

วงเงิน
ที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
90,790.-

หมึกพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ยี่ห้อBrother จํานวน 8 รายการ
ส่วนจัดการน้ํา สชป.1

48,120.-

7

รายชื่อ
บจก.สุขุมเซอร์วิส

ราคา
90,790.-

ผ้าคลุมเก้าอี้
จํานวน 1 รายการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

99,600.-

ตกลงราคา

หจก.สินธุวา

22,680.-

หจก.ต.รุ่งทรัพย์

48,120.-

บจก.กชพร 54

99,600.-

บจก.สุขุมเซอร์วิส

77,820.-

บจก.สุขุมเซอร์วิส

19,996.90

ร้านอิฐปนัดดา

280,000.-

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

77,820.จํานวน 1 รายการ
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 สชป.1

6

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ข้อ 19

เสาตอม่อคอนกรีต
22,680.จํานวน 1 รายการ
ซ่อมแซมสระเก็บน้ําในพระราชฐาย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

5

ราคากลาง

วิธี
ซื้อ
หรือจ้าง

ตกลงราคา

ข้อ 19

น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B 2 19,996.90
จํานวน 1 รายการ
สถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ 1(แม่แตง)

ตกลงราคา

อิฐมอญโบราณ
280,000.จํานวน 1 รายการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ตกลงราคา

ข้อ 19

ข้อ19

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผล
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
โดยสรุป
ซือ้ หรือจ้าง
บจก.สุขุมเซอร์วิส
90,790.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/503/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
1 พค.60
บส.495/60
1 พค.60
หจก.สินธุวา
22,680.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/501/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
26 เมย.60
บส.496/60
1 พค.60
หจก.ต.รุ่งทรัพย์
48,120.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/502/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
28 เมย.60
บส.497/60
2 พค.60
บจก.กชพร 54
99,600.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/504/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
2 พค.60
บส.498/60
2 พค.60
บจก.สุขุมเซอร์วิส
77,820.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/511/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
3 พค.60
บส.499/60
3 พค.60
บจก.สุขุมเซอร์วิส
19,996.90 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/513/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
3 พค.60
บส.500/60
3 พค.60
ร้านอิฐปนัดดา
280,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/506/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
2 พค.60
บส.501/60
3 พค.60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
สํานักงานชลประทานที่ ๑
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลํา
ดับ
ที่
8

9

10

11

12

13

14

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
ที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
90,908.-

ราคากลาง

วิธี
ซื้อ
หรือจ้าง

น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B 2
จํานวน 1 รายการ
เขื่อนแม่ธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน(ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา)

ตกลงราคา

หมึกพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP
จํานวน 12 รายการ
ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สชป.1

75,895.-

ตกลงราคา

น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B 2
จํานวน 1 รายการ
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกล สชป.1

89,390.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
บจก.สุขุมเซอร์วิส

ราคา
90,908.-

หจก.ทิพพสาร

75,895.-

บจก.สุขุมเซอร์วิส

89,390.-

ข้อ 19

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
461,530.จํานวน 6 รายการ
ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ตกลงราคา บจก.ซี พี เอส โฮมเซ็นเตอร์

ชุดทดสอบโลหะหนัก
72,290.จํานวน 2 รายการ
เขื่อนแม่ธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน(ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา)

ตกลงราคา

ไม้สังเคราะห์
86,400.จํานวน 1 รายการ
ซ่อมแซมสระเก็บน้ําในเขตพระราชฐาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ตกลงราคา

อะไหล่รถบรรทุก6เมตริกตัน ยี่ห้ออีซูซุ
98,158.ชป.046-1141 จํานวน 24 รายการ
ฝ่ายซ่อมสร้างและบํารุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1

ตกลงราคา

461,530.-

ข้อ 19

ร้านรมยกรกรุ๊ป

72,290.-

บจก.นพดลพานิช

86,400.-

บจก.กิตติวิบูลย์

98,158.-

ข้อ 19

ข้อ 19

ข้อ19

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผล
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
โดยสรุป
ซือ้ หรือจ้าง
บจก.สุขุมเซอร์วิส
90,908.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/516/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
4 พค.60
บส.502/60
4 พค.60
หจก.ทิพพสาร
75,895.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/505/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
2 พค.60
บส.503/60
5 พค.60
บจก.สุขุมเซอร์วิส
89,390.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/520/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
5 พค.60
บส.504/60
5 พค.60
บจก.ซี พี เอส โฮมเซ็นเตอร์ 461,530.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/512/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
3 พค.60
บส.505/60
5 พค.60
ร้านรมยกรกรุ๊ป
72,290.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/515/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
4 พค.60
บส.506/60
5 พค.60
บจก.นพดลพานิช
86,400.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/507/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
3 พค.60
บส.507/60
8 พค.60
บจก.กิตติวิบูลย์
98,158.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/508/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
3 พค.60
บส.508/60
8 พค.60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
สํานักงานชลประทานที่ ๑
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลํา
ดับ
ที่
15

16

17

18

19

20

21

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
ที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
440,200.-

อุปกรณ์การเจาะสํารวจธรณีวิทยา
จํานวน 3 รายการ
เขื่อนแม่ธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน(ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา)
กระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ.4
จํานวน 1 รายการ
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 สชป.1

5,200.-

สารทําความสะอสดเบอร์ R-22
จํานวน 8 รายการ
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ํา สชป.1

29,505.-

หมึกพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ EPSON
จํานวน 5 รายการ
ฝ่ายสํารวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม สชป.1

33,000.-

น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B 2
จํานวน 1 รายการ
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกล สชป.1

88,340.-

น้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
จํานวน 1 รายการ
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 สชป.1

4,998.-

ไส้กรองน้ํามันเครื่อง
จํานวน 9 รายการ
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 สชป.1

4,640.-

ราคากลาง

วิธี
ซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ19

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผล
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการ
รายชื่อ
ราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
โดยสรุป
ซือ้ หรือจ้าง
บจก.ควอลิเทคอินเตอร์เทรด 440,200.- บจก.ควอลิเทคอินเตอร์เทรด 440,200.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/509/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
3 พค.60
บส.509/60
8 พค.60
หจก.คลังเครื่องเขียน
5,200.หจก.คลังเครื่องเขียน
5,200.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/510/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
3 พค.60
บส0510/60
8 พค.60
หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์
29,505.หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์ 29,505.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/514/60
เอ็นจิเนียริ่ง
เอ็นจิเนียริ่ง
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
3 พค.60
บส.511/60
8 พค.60
บจก.เด่นชัยเทค
33,000.บจก.เด่นชัยเทค
33,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/517/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
4 พค.60
บส.512/60
8 พค.60
บจก.สุขุมเซอร์วิส
88,340.บจก.สุขุมเซอร์วิส
88,340.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/526/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
9 พค.60
บส.513/60
9 พค.60
บจก.สุขุมเซอร์วิส
4,998.บจก.สุขุมเซอร์วิส
4,998.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/518/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
5 พค.60
บส.514/60
9 พค.60
บจก.สุขุมเซอร์วิส
4,640.บจก.สุขุมเซอร์วิส
4,640.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/519/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
5 พค.60
บส.515/60
9 พค.60
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
สํานักงานชลประทานที่ ๑
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลํา
ดับ
ที่
22

23

24

25

26

27

28

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
กระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ.4 และอื่น ๆ
จํานวน 19 รายการ
ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.1

วงเงิน
ที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
78,600.-

ราคากลาง

วิธี
ซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
ร้านแสงวารินทร์

ราคา
78,600.-

หจก.สินธุวา

99,576.-

หจก.ต.รุ่งทรัพย์

85,400.-

ข้อ 19

สายไฟฟ้าชนิดกลมแกนเดียวและอื่นๆ
จํานวน 36 รายการ
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ํา สชป.1

99,576.-

หมึกพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP
จํานวน 4 รายการ
ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.1

85,400.-

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

อุปกรณ์เจาะสํารวจธรณีวิทยา
449,340.จํานวน 6 รายการ
เขื่อนแม่ธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน(ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา)
สายส่งกําลังไฟฟ้าและอื่น ๆ
จํานวน 23 รายการ
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ํา สชป.1

98,191.-

อะไหล่เครื่องปรับอากาศยี่ห้อยอร์ค
จํานวน 5 รายการ
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ํา สชป.1

14,490.-

อะไหล่รถบรรทุกน้ํามันยี่ห้ออีซูซุ
ชป.097-1277 จํานวน 13 รายการ
ฝ่ายซ่อมสร้าง ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1

98,682.-

ตกลงราคา บจก.ควอลิเทคอินเตอร์เทรด

449,340.-

ข้อ 19

ตกลงราคา

หจก.ทิพพสาร

98,191.-

หจก.สินธุวา

14,490.-

หจก.สินธุวา

98,682.-

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ19

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผล
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
โดยสรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านแสงวารินทร์
78,600.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/525/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
8 พค.60
บส.516/60
15 พค.60
หจก.สินธุวา
99,576.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/521/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
8 พค.60
บส.517/60
15 พค.60
หจก.ต.รุ่งทรัพย์
85,400.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/524/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
8 พค.60
บส.518/60
15 พค.60
บจก.ควอลิเทคอินเตอร์เทรด 449,340.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/523/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
8 พค.60
บส.519/60
16 พค.60
หจก.ทิพพสาร
98,191.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/522/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
8 พค.60
บส.520/60
16 พค.60
หจก.สินธุวา
14,490.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/527/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
9 พค.60
บส.521/60
17 พค.60
หจก.สินธุวา
98,682.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
สํานักงานชลประทานที่ ๑
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลํา
ดับ
ที่
29

30

31

32

33

34

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
กระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ.4 และอื่น ๆ
จํานวน 5 รายการ
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป

วงเงิน
ที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
30,035.-

ราคากลาง

วิธี
ซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
ร้านรมยกรกรุ๊ป

ราคา
30,035.-

บจก.สุขุมเซอร์วิส

95,201.-

บจก.สุขุมเซอร์วิส

90,860.-

ร้านป.เจริญล้านนา

34,500.-

ร้านร่วงกิจการค้า(2014)

77,600.-

ร้านรมยกรกรุ๊ป

15,900.-

หจก.ต.รุ่งทรัพย์

84,700.-

ข้อ 19

น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B 2 95,201.จํานวน 1 รายการ
เขื่อนแม่ธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน(ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา)

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B 2 90,860.จํานวน 1 รายการ
ข้อ 19
อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ศึกฯ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่(ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา)

กระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ.4และอื่น ๆ
จํานวน 11 รายการ
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป

34,500.-

หมึกพิมพ์ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP
จํานวน 4 รายการ
ฝ่ายพิจารณาโครงการ สชป.1

77,600.-

ตกลงราคา

ข้อ 19

แบตเตอรี่ขนาด N-120 แอมป์
15,900.แบตเตอรี่ขนาด N-100 แอมป์
จํานวน 2 รายการ
เขื่อนแม่ธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน(ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา)
35
หมึกพิมพ์สําหรับเรื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP
84,700.จํานวน 5 รายการ
ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.1

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ19

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผล
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
โดยสรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านรมยกรกรุ๊ป
30,035.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1528/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
11 พค.60
บส.523/60
18 พค.60
บจก.สุขุมเซอร์วิส
95,201.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/534/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
18 พค.60
บส.524/60
18 พค.60
บจก.สุขุมเซอร์วิส
90,860.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/537/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
19 พค.60
บส.525/60
19 พค.60
ร้านป.เจริญล้านนา
34,500.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/530/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
16 พค.60
บส.526/60
19 พค.60
ร้านร่วงกิจการค้า(2014) 77,600.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/532/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
17 พค.60
บส.527/60
บส.19 พค.60
ร้านรมยกรกรุ๊ป
15,900.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/533/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
18 พค.60
บส.528/60
24 พค.60
หจก.ต.รุ่งทรัพย์
84,700.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/535/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
18 พค.60
บส.529/60
24 พค.60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
สํานักงานชลประทานที่ ๑
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลํา
ดับ
ที่
36

37

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
กระดาษพิมพ์เขียวและอื่น ๆ
จํานวน 10 รายการ
ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.1

วงเงิน
ที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
77,920.-

ราคากลาง

วิธี
ซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ
หจก.ต.รุ่งทรัพย์

ราคา
77,920.-

หจก.อารา2515

92,832.-

ข้อ 19

ตะปูเหล็กหัวกลมแบนและอื่น ๆ
92,832.จํานวน 16 รายการ
เขื่อนแม่ธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน(ฝ่ายปลอดภัยเขื่อน)

ตกลงราคา

ข้อ 19

38

ตกลงราคา
น้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์
97,324.จํานวน 4 รายการ
ข้อ 19
อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ศึกฯ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่(ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา)

บจก.สุขุเซอร์วิส

97,324.-

39

ตกลงราคา
สายยางลมและอื่น ๆ
99,800.จํานวน 2 รายการ
ข้อ 19
อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ศึกฯ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่(ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา)

ร้านรมยกรกรุ๊ป

99,800.-

หจก.อนุพงษ์พาณิชย์

60,908.-

หจก.ปิงพาณิชย์

98,772.-

หจก.ปิงพาณิชย์

97,886.-

40

41

42

อะไหล่รถยนต์บรรทุก4 ตัน ยี่ห้ออีซูซุ
ชป.044-0031 จํานวน 17 รายการ
ฝ่ายซ่อมสร้าง ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1

60,908.-

อะไหล่รถบรรทุกน้ํา ยี่ห้อฮีโน่
ชป.097-0334 จํานวน 10 รายการ
ฝ่ายซ่อมสร้าง ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1

98,772.-

อะไหล่รถบรรทุกกะบะเหล็กขนาด 4 ตัน
ชป.044-0421 จํานวน 29 รายการ
ฝ่ายซ่อมสร้าง ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1

97,886.-

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ19

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผล
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
โดยสรุป
ซือ้ หรือจ้าง
หจก.ต.รุ่งทรัพย์
77,920.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/536/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
19 พค.60
บส.530/60
30 พค.60
หจก.อารา2515
92,832.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/538/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
22 พค.60
บส.531/60
30 พค.60
บจก.สุขุเซอร์วิส
97,324.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/539/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
23 พค.60
บส.532/60
30 พค.60
ร้านรมยกรกรุ๊ป
99,800.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/540/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
23 พค.60
บส.533/60
30 พค.60
หจก.อนุพงษ์พาณิชย์
60,908.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/541/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
24 พค.60
บส.534/60
30 พค.60
หจก.ปิงพาณิชย์
98,772.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/542/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
24 พค.60
บส.535/60
30 พค.60
หจก.ปิงพาณิชย์
97,886.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/543/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
24 พค.60
บส.536/60
30 พค.60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
สํานักงานชลประทานที่ ๑
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลํา
วงเงิน
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ดับ
ที่จะ
ที่
ซื้อหรือจ้าง
43 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด 3,800.ชป.041-3465 จํานวน 1 รายการ
ศูนย์อุทกวิทยาและภาคเหนือตอนบน สชป.1
44

45

จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง
ปรับอากาศ จํานวน 1 รายการ
ฝ่ายซ่อมสร้าง ส่ววเครื่องจักรกล สชป.1

11,520.-

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาดเอ.4
จํานวน 1 รายการ
ส่วนวิศวกรรม สชป.1

14,200.-

46 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถขุดตีนตะขาบ
จํายน 1 รายการ
ฝ่ายซ่อมสร้าง ส่ววเครื่องจักรกล สชป.1
47

ราคากลาง

วิธี
ซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อ
ตกลงราคา หจก.เคอินทร์การาจ 2010
ข้อ 19

ตกลงราคา

ราคา
3,800.-

บจก.อํานวยมอเตอร์แอร์

11,520.-

ร้านโปรพริ้นเตอร์แคร์

14,200.-

หจก.อนุพงษ์พาณิชย์

98,070.-

บจก.กู๊ดสปรีคคอมพิวพเตอร์

15,000.-

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

98,070.-

จ้างซ่อมเครื่องพอพิวเตอร์ยี่ห้อ SVOA15,000.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับลูกข่ายยี่ห้อ GVIEW
จํานวน 2 รายการ
ฝ่ายวํารวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม สชป.1

ตกลงราคา

ข้อ 19

ตกลงราคา

ข้อ 19

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผล
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
โดยสรุป
ซือ้ หรือจ้าง
หจก.เคอินทร์การาจ 2010 3,800.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สชป.1/จ.039/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
26 เมย.60
บส.จ.033/60
2 พค.60
บจก.อํานวยมอเตอร์แอร์ 11,520.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สชป.1/จ.040/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
15 พค.60
บส.จ.034/60
9 พค.60
ร้านโปรพริ้นเตอร์แคร์
14,200.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สชป.1/จ.043/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
15 พค.60
บส.จ.035/60
18 พค.60
หจก.อนุพงษ์พาณิชย์
98,070.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สชป.1/จ.044/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
17 พค.60
บส.จ.036/60
23 พค.60
บจก.กู๊ดสปรีคคอมพิวพเตอร์ 15,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สชป.1/จ.041/60
ปฏิบัติการถูกต้องตามเงื่อนไข
11 พค.60
บส.จ.037/60
24 พค.60

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
สํานักงานชลประทานที่ ๑
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลํา
ดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิน
ที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธี
ซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

ข้อ 19

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อ

ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง

เหตุผล
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการ
โดยสรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
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