
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือนมกราคม 2,391.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด้ารงค์พรรณ/2,391 บาท ร้านด้ารงค์พรรณ/2,391 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 044/63

ลว. 6 ก.พ. 2563

2 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 2 รายการ 3,780.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/3,780 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์3,780 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 049/63

ลว. 13 ก.พ. 2563

3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,800.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/3,800 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 050/63

ทะเบียน กจ-5956 ล้าปาง ลว. 13 ก.พ. 2563

4 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,085.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/3,085 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/3,085 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 051/63

ทะเบียน กบ-4017 ล้าปาง ลว. 13 ก.พ. 2563

5 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,600.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/4,600 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/4,600 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 053/63

ทะเบียน บร-5858 ล้าปาง ลว. 17 ก.พ. 2563

6 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือน มกราคม 310.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/310 บาท นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/310 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.052/63

ลว. 17 ก.พ. 2563

7 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 5,000.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/5,000 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/5,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.055/63

ลว. 20 ก.พ. 2563

8 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 13,855.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/13,855 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/13,855 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 046/63

ทะเบียน ผ-7927 ล้าปาง ลว. 24 ก.พ. 2563

9 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 17,095.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/17,095 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/17,095 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 057/63

ทะเบียน 81-1820 ล้าปาง ลว. 24 ก.พ. 2563

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ 26,790.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/26,790 บาทหจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/26,790 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 059/63

ลว. 25 ก.พ. 2563

11 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 2 รายการ 6,115.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์6,115 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์6,115 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 058/63

ลว. 25 ก.พ. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ส้านักงานทรพัยากรน้้าภาค 1

วันที ่  29  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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12 จัดซื้อวัสดุใช้ในการส้ารวจภูมิประเทศ 4 รายการ 42,780.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านบัวทองการค้า/42,780 บาท ร้านบัวทองการค้า/42,780 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 060/63

ลว. 25 ก.พ. 2563

13 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2,927,160.00       –   e-bidding 1.บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ/2,927,160 บาท บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ช/2,927,160 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/28/2563

สนับสนุนกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ต้าบลแม่สา 2.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/2,929,150 บาท ลว. 4 ก.พ. 2563

อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 3.หจก.เชยีงใหม่ศรีสุนทร/2,929,660 บาท

14 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1,903,900.00       –   e-bidding 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/1,903,900 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั่น/1,903,900 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/29/2563

บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ 4 ต้าบลร้องวัวแดง อ้าเภอสันก้าแพง 2.หจก.เชยีงใหม่ศรีสุนทร/1,906,917 บาท ลว. 24 ก.พ. 2563

จังหวัดเชียงใหม่
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