
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อวัสดุชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ (อ.31) 4,300.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเอส ซี เคมีแล๊ป/4,300 บาท ร้านเอส ซี เคมีแล๊ป/4,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 062/63

ลว. 2 มี.ค. 2563

2 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 3 รายการ กบ - 4133 ลป 4,030.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/4,030 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/4,030 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 064/63

ลว. 5 มี.ค. 2563

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 290.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/290 บาท นายปริญญา  กล้าวินิจฉัย/290 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 070/63

ลว. 11 มี.ค. 2563

4 จัดซื้อน้่าดื ม 2,233.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/2,223 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/2,223 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 071/63

ลว. 12 มี.ค. 2563

5 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กง - 6066 ลป. 6,255.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/6,255 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/6,255 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 79/63

ลว. 24 มี.ค. 2563

6 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กค. 827 ลป. 9,670.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/9,670 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/9,670 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.081/63

ลว. 24 มี.ค. 2563

7 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กค. - 5029 ลป. 14,740.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/14,740 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/14,740 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.080/63

ลว. 24 มี.ค. 2563

8 จัดจ้างท่าตรายาง 2 รายการ 1,400.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปางบล๊อค ร้านล่าปางบล๊อค ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 072/63

ลว. 16 มี.ค.. 2563

9 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 16,525.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านพีเซ็นเตอร์/16,525 บาท ร้านพีเซ็นเตอร์/16,525 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 073/63

ลว. 16 มี.ค. 2563

10 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 11 รายการ 21,090.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย/21,090 บาท ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย/21,090 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 077/63

ลว. 23 มี.ค. 2563

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 41,640.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/41,640 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/41,640 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 078/63

ลว. 23 มี.ค. 2563

วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2563

ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1

วนัที ่  31  เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 33 รายการ 21,113.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/21,113 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซน็เตอร์/21,113 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 076/63

ลว. 23 มี.ค. 2563

13 จัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 9,230.00              –   เฉพาะเจาะจง วิสูตรพาณิชย์/9,230 บาท วิสูตรพาณิชย์/9,230 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 074/63

ลว. 23 มี.ค. 2563

14 จัดซื้อน้่ามัน 62,970.00            –   เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/62,970 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/62,970 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 083/63

ลว. 27 มี.ค. 2563

15 จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน สทภ.1 4,370.00           – เฉพาะเจาะจง วิสูตรพาณิชย์/4,370 บาท วิสูตรพาณิชย์/4,370 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 075/63

ลว. 23 มี.ค. 2563

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 28,650.00            –   เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/28,650 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/28,650 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 082/63

ลว. 27 มี.ค. 2563

17 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 12 รายการ 28,637.00            –   เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี /28,637 บาท เอ.ซ.ีซ.ีสเตชันเนอรี /28,637 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 085/63

ลว. 31 มี.ค. 2563

18 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กพ. 3682 ลป. 15,105.19         – เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าล่าปาง/15,105.19 บาท บจก.โตโยต้าล่าปาง/15,105.19 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 086/63

ลว. 31 มี.ค. 2563

19 จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการส่านักงานที มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 324,000.00          –   เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนคิเซน็เตอร์/324,000 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/324,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 097/63

ตามกฎหมาย 27 ชุด ลว. 9 เม.ย. 2563

20 จัดซื้อเครื องพิมพ์ Multi function ชนิด Laser/LED สี 90,000.00            –   เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/90,000 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/90,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 096/63

จ่านวน 6 เครื อง ลว. 9 เม.ย. 2563

21 จัดซื้อเครื องสแกนเนอร์ส่าหรับงานเอกสาร 36,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/36,000 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/36,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 095/63

ระดับศูนย์บริการแบบที  3 จ่านวน 1 เครื อง ลว. 9 เม.ย. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2563

ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1

วนัที ่  31  เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2563



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

22 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ กง. 3616 ลป. (ยางรถยนต์) 12,600.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/12,600 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/12,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 089/63

ลว. 7 เม.ย. 2563

23 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กธ - 9832 ลป. 12,080.00            –   เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/12,080 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/12,080 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 090/63

ลว. 7 เม.ย. 2563

24 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ - 5551 5,061.10              –   เฉพาะเจาะจง บจก.นิวเจนมอเตอร์/5,061.10 บาท บจก.นิวเจนมอเตอร์/5,061.10 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 091/63

ลว. 7 เม.ย. 2563

25 จัดซื้อยาสามัญประจ่าบ้าน 12 รายการ 3,690.00              –   เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช/3,690 บาท บจก.ช.เภสัช/3,690 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 087/63

ลว. 2 เม.ย. 2563

26 จัดจ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ 2,050.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั นคอมพิวเตอร์/ ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั นคอมพิวเตอร์/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 088/63

2,050 บาท 2,050 บาท ลว. 2 เม.ย. 2563

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าสนับสนุน 484,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/484,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/484,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/30/2563

โครงการพัฒนาพ้ืนที ลุ่มน้่าแม่งอนอันเนื องมาจากพระราชด่าริ ลว. 17 มี.ค. 2563

บ้านหนองขวาง หมูท่ี  8 ต่าบลแม่งอน อ่าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าจากอ่างเก็บน้่า 467,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/467,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/467,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/31/2563

แม่งอนน้อย บ้านปางควาย หมู่ที  6 ต่าบลแม่งอน อ่าเภอฝาง ลว. 17 มี.ค. 2563

จังหวัดเชียงใหม่

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1

วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

แบบ สขร. ๑



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าสนับสนุน 495,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/495,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/495,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/32/2563

โครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา ลว. 17 มี.ค. 2563

ต่าบลแม่ทะลบ อ่าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าสนับสนุน 491,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/491,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/491,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/33/2563

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านเด่น หมู่ที  7 ลว. 17 มี.ค. 2563

ต่าบลบ้านจันทร์ อ่าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าสนับสนุน 497,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/497,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/497,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/34/2563

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก บ้านห้วยลึก หมู่ที  7 ลว. 17 มี.ค. 2563

ต่าบลปิงโค้ง อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าสนับสนุน 483,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/483,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/483,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/35/2563

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ บ้านแม่แพะ หมู่ที  2 ลว. 17 มี.ค. 2563

ต่าบลสะเมิงเหนือ อ่าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปงานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

33 โครงการบ่ารุงรักษาระบบส่งน้่าจากอ่างเก็บน้่าห้วยก้า 449,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/449,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/449,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/36/2563

บ้านกาดขี้เหล็ก ต่าบลแม่โป่ง อ่าเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม่ ลว. 17 มี.ค. 2563

34 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าโป่งฮ่อม บ้านสหกรณ์ 4 488,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/488,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/488,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/37/2563

ต่าบลออนเหนือ อ่าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 17 มี.ค. 2563

35 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าห้วยมะเฟือง บ้านห้วยมะเฟือง 881,976.00           –    e-bidding 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/881,976 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/881,976 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/38/2563

ต่าบลท่าตอน อ่าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 17 มี.ค. 2563

36 โครงการบ่ารุงรักษาระบบส่งน้่าจากอ่างเก็บน้่าห้วยคลองตะแบก 449,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/449,000 บาท หจก.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/449,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/39/2563

บ้านหนองมะค่า ต่าบลโป่งแดง อ่าเภอเมือง จังหวัดตาก ลว. 18 มี.ค. 2563

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

37 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าห้วยเอ้ียง บ้านใหม่น้่าเย็น 476,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/476,000 บาท หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/476,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/40/2563

ต่าบลดอยลาน อ่าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ลว. 18 มี.ค. 2563

38 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าแม่เหิน บ้านแม่ฮวก 1,023,000.00        –    e-bidding 1.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/1,023,000 บาท หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/1,023,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/41/2563

ต่าบลไหล่หิน อ่าเภอเกาะคา จังหวัดล่าปาง ลว. 18 มี.ค. 2563

39 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าแม่ปู บ้านเวียงใต้ 1,267,000.00        –    e-bidding 1.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/1,267,000 บาท ธนะฉัตรก่อสร้าง/1,267,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/42/2563

ต่าบลเมืองยาว อ่าเภอห้างฉัตร จังหวัดล่าปาง ลว. 18 มี.ค. 2563

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าจากอ่างเก็บน้่า 487,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/487,000 บาท หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/487,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/43/2563

ห้วยก้อด บ้านห้วยก้อด หมู่ที  2 ต่าบลร่องเคาะ อ่าเภอวังเหนือ ลว. 18 มี.ค. 2563

จังหวัดล่าปาง

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าสนับสนุน 2,100,000.00        –    e-bidding 1.หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/2,100,000 บาท หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/2,100,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/44/2563

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว บ้านใหม่สามัคคี 2.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/2,266,000 บาท ลว. 19 มี.ค. 2563

หมู่ที  14 ต่าบลเมืองนะ อ่าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าสนับสนุน 4,250,000.00        –    e-bidding 1.หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/4,250,000 บาท หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/4,250,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/45/2563

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด บ้านแม่หลอดเหนือ 2.หจก.ธนะฉัตรก่อสราง/4,439,000 บาท ลว. 19 มี.ค. 2563

หมู่ที  10 ต่าบลสบเปิง อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

43 โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้่าล้นแม่ตืน พร้อมระบบ 11,250,000.00      –    e-bidding 1.หจก.เชยีงใหม่ศรีสุนทร/11,250,000 บาท หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/11,250,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/46/2563

กระจายน้่าบ้านแม่แนต หมู่ที  8 ต่าบลแม่ตืน อ่าเภอลี้ 2.บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/14,488,355 บาท ลว. 19 มี.ค. 2563

จังหวัดล่าพูน

44 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าห้วยสองแควหลวง 920,000.00           –    e-bidding 1.หจก.แก้วแปงการโยธา/920,000 บาท หจก.แก้วแปงการโยธา/920,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/47/2563

บ้านแม่ระวาน ต่าบลยกกระบัตร อ่าเภอสามเงา จังหวัดตาก 2.หจก.สามเพชร/940,000 บาท ลว. 20 มี.ค. 2563

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

45 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าคลองห้วยทราย 1,033,000.00        –    e-bidding 1.หจก.แก้วแปงการโยธา/1,033,000 บาท หจก.แก้วแปงการโยธา/1,033,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/48/2563

บ้านคลองห้วยทราย ต่าบลหนองบัวใต้ อ่าเภอเมือง 2.หจก.สามเพชร/1,055,000 บาท ลว. 20 มี.ค. 2563

จังหวัดตาก

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้่าห้วยบวกหลวง 4,040,000.00        –    e-bidding 1.หจก.แก้วแปงการโยธา/4,040,000 บาท หจก.แก้วแปงการโยธา/4,040,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/49/2563

 พร้อมระบบกระจายน้่า บ้านไร่ท่าตะกู หมู่ที  6 2.หจก.พรไพบูลย์ (2540)/4,068,079 บาท ลว. 20 มี.ค. 2563

ต่าบลหนองบัวเหนือ อ่าเภอเมือง จังหวัดตาก

47 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการ 6,800,000.00        –    e-bidding 1.หจก.แก้วแปงการโยธา/6,800,000 บาท .หจก.แก้วแปงการโยธา/6,800,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/50/2563

พัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงผาผ้ึง-ศรีคีรีรักษ์ 2.บจก.บ.ีดับเบิล้บ/ี6,660,000 บาท ลว. 20 มี.ค. 2563

(บ้านศรีคีรีรักษ์) ระยะ 2 บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที  11 3.หจก.พรไพบูลย์ (2540)/7,061,612 บาท

ต่าบลเชียงทอง อ่าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

48 โครงการบ่ารุงรักษาระบบส่งน้่าจากอ่างเก็บน้่าห้วยม่วง 489,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สี แควการโยธา/489,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/489,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/51/2563

 บ้านห้วยม่วง ต่าบลสบเต้ียะ อ่าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 23 มี.ค. 2563

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

49 โครงการบ่ารุงรักษาระบบกระจายน้่า สนับสนุนศูนย์พัฒนา 489,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สี แควการโยธา/489,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/489,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/52/2563

โครงการหลวงอินทนนท์ บ้านขุนกลาง ต่าบลบ้านหลวง ลว. 23 มี.ค. 2563

อ่าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าจาก 493,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สี แควการโยธา/493,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/493,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/53/2563

อ่างเก็บน้่าแม่เทย บ้านแม่เทย หมู่ที  6 ต่าบลแม่ตืน ลว. 23 มี.ค. 2563

อ่าเภอลี้ จังหวัดล่าพูน

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าจากอ่างเก็บน้่า 464,000.00           –    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สี แควการโยธา/464,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/464,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/54/2563

ห้วยป่าซางอ่อน บ้านแม่หาด หมู่ที  6 ต่าบลป่าพลู ลว. 23 มี.ค. 2563

อ่าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล่าพูน

52 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้่าสนบัสนนุโครงการพัฒนา 11,948,000.00      –    e-bidding 1.หจก.สี แควการโยธา/11,948,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/11,948,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/55/2563

พ้ืนที สงูแบบโครงการหลวงสบเมย (บา้นหว้ยน้่าใส) ระยะ 2 ลว. 23 มี.ค. 2563

บ้านห้วยน้่าใส หมู่ที  9 ต่าบลสบเมย อ่าเภอสบเมย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้่าห้วยแก้ว 26,500,000.00      –    e-bidding 1.หจก.สี แควการโยธา/26,500,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/26,500,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/56/2563

พร้อมระบบกระจายน้่า บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที  11 2.บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/27,347,201 บาท ลว. 23 มี.ค. 2563

ต่าบลแม่แฝก อ่าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 3.หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ ง/27,738,374.80 บาท

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้่าคลองวังน้่าแดง 22,263,000.00      –    e-bidding 1.หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ ง/22,263,000 บาท หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ ง/22,263,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/57/2563

พร้อมระบบกระจายน้่า บ้านวังตะกู หมู่ที  11 ต่าบลวังควง 2.หจก.เปรมศรี 2000/25,400,000 บาท ลว. 24 มี.ค. 2563

อ่าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก่าแพงเพชร 3.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/25,500,000 บาท

4.หจก.เจ วี.ซ.ีก่อสร้าง/26,750,000 บาท

5.หจก.สามเพชร/27,890,000 บาท

6.บจก.บี ดับเบิล้ บ/ี29,843,411.52 บาท

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้่าแม่เส้า 5,898,720.00        –    e-bidding 1.หจก.ไทยธานี เอ็นนิเนียริ ง/5,898,720 บาท หจก.ไทยธานี เอ็นนิเนียริ ง/5,898,720 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/58/2563

พร้อมระบบกระจายน้่า บ้านสบเส้า หมู่ที  1 ต่าบลทาสบเส้า 2.หจก.เชียงใหม่ ศรีสุนทร/7,000,000 บาท ลว. 24 มี.ค. 2563

อ่าเภอแม่ทา จังหวัดล่าพูน

56 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าห้วยแม่ตุ้ม บ้านตุ้มเหนือ 793,399.00           –    e-bidding 1.หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/793,399 บาท หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/793,399 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/59/2563

ต่าบลท่าจ่าปี อ่าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2.บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/849,554 บาท ลว. 26 มี.ค. 2563

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

57 โครงการบ่ารุงรักษาฝายน้่าล้นแม่ลาว บ้านหัวเวียง 1,151,127.00        –    e-bidding 1.หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/1,151,127 บาท หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/1,151,127 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/60/2563

ต่าบลเวียง อ่าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2.บจก.พู่เจริญการโยธา/1,304,000 บาท ลว. 26 มี.ค. 2563

58 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าห้วยงิ้ว บ้านงิ้วใหม่ 745,804.00           –    e-bidding 1.หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/745,804 บาท หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/745,804 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/61/2563

ต่าบลงิ้ว อ่าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ลว. 26 มี.ค. 2563

59 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าหนองกอง บ้านหนองกอง 650,000.00           –    e-bidding 1.หจก.สามเพชร/650,000 บาท หจก.สามเพชร/650,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/62/2563

ต่าบลนาบ่อค่า อ่าเภอเมือง จังหวัดก่าแพงเพชร ลว. 27 มี.ค. 2563

60 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้่าสนบัสนนุโครงการพัฒนา 20,377,000.00      –    e-bidding 1.หจก.สามเพชร/20,377,000 บาท หจก.สามเพชร/20,377,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/63/2563

พ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงผาผ้ึง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านผาผ้ึง) 2.หจก.พรไพบูลย์ (2540)/22,998,000 บาท ลว. 27 มี.ค. 2563

 บ้านผาผ้ึง หมู่ที  6 ต่าบลเชียงทอง อ่าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

61 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้่าสนบัสนนุโครงการพัฒนา 3,220,000.00        –    e-bidding 1.หจก.สามเพชร/3,220,000 บาท หจก.สามเพชร/3,220,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/64/2563

พ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านอุดมทรัพย์) 2.หจก.ส่าราญก่าแพงเพชร/2,690,000 บาท ลว. 27 มี.ค. 2563

บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที  8 ต่าบลหินดาด อ่าเภอปางศิลาทอง 3.หจก.อัสนี คอนสตรัคชั น/2,749,000 บาท

จังหวัดก่าแพงเพชร

62 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้่าสนบัสนนุโครงการพัฒนา 2,480,000.00        –    e-bidding 1.หจก.สามเพชร/2,480,000 บาท หจก.สามเพชร/2,480,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/65/2563

พ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านสุขสวรรค์) 2.หจก.ส่าราญก่าแพงเพชร/1,940,000 บาท ลว. 27 มี.ค. 2563

บ้านสุขสวรรค์ หมู่ที  13 ต่าบลคลองลานพัฒนา 3.หจก.อัสนี คอนสตรัคชั น/2,118,000 บาท

อ่าเภอคลองลาน จังหวัดก่าแพงเพชร

63 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าจากฝายน้่าล้นทุ่งปงเรียน 11,500,000.00      –    e-bidding 1.หจก.วงศ์จริะ/11,500,000 บาท หจก.วงศ์จริะ/11,500,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/66/2563

ระยะ 2 ต่าบลบ้านเอ้ือม อ่าเภอเมือง จังหวัดล่าปาง 2.หจก.ศิลาแม่ทะ/11,557,000 บาท ลว. 31 มี.ค. 2563

64 โครงการบ่ารุงรักษาอ่างเก็บน้่าแม่ฮวก บ้านแม่ฮวก 1,570,000.00        –    e-bidding 1.หจก.วงศ์จริะ/1,570,000 บาท หจก.วงศ์จริะ/1,570,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/67/2563

ต่าบลไหล่หิน อ่าเภอเกาะคา จังหวัดล่าปาง 2.หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/1,608,000 บาท ลว. 31 มี.ค. 2563

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

65 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าจากฝายน้่าล้นแม่สะมาด 11,800,000.00      –    e-bidding 1.หจก.เรืองเศรษฐ/11,800,000 บาท หจก.เรืองเศรษฐ/11,800,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/68/2563

บ้านป่าปุ๊ หมู่ที  2 ต่าบลผาบ่อง อ่าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.หจก.ชื นชูไพรก่อสร้าง/11,990,000 บาท ลว. 31 มี.ค. 2563

3.หจก.แม่ฮ่องสอนกูด้วิลล์/14,980,039.02 บาท

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้่าหนองกอง 19,900,000.00      –    e-bidding 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/19,900,000 บาท หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/19,900,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/69/2563

พร้อมระบบกระจายน้่า บ้านหนองกอง หมู่ที  4 ต่าบลนาบ่อค่า 2.หจก.เปรมศรี 2000/20,880,000 บาท ลว. 31 มี.ค. 2563

อ่าเภอเมือง จังหวัดก่าแพงเพชร 3.หจก.เจ.วี.ซี ก่อสร้าง/23,690,000 บาท

4.หจก.สามเพชร/25,890,000 บาท

67 โครงการซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้่าคลองแขยง บ้านสักงาม 8,383,000.00        –    e-bidding 1.หจก.สินนพกิจ/8,383,000 บาท หจก.สินนพกิจ/8,383,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/70/2563

หมู่ที  1 ต่าบลสักงาม อ่าเภอคลองลาน จังหวัดก่าแพงเพชร 2.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/8,666,000 บาท ลว. 31 มี.ค. 2563

3.หจก.ณัฐพลการโยธา/8,864,174.20 บาท

4.หจก.สามเพชร/9,189,000 บาท

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าจากฝายน้่าล้น 39,600,000.00      –    e-bidding 1.หจก.เชยีงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชั น/39,600,000 บาท หจก.เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั น/39,600,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/71/2563

ห้วยดั้ง บ้านป่าจี้ หมู่ที  3 ต่าบลป่าไผ่ อ่าเภอลี้ จังหวัดล่าพูน ลว. 31 มี.ค. 2563

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

69 เช่ารถยนต์ เครื องยนต์ดีเซล 2,700 ซีซี ขับเคลื อน 4 ล้อ 84,000.00             –    เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์84,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด์ คาร์เร้นท/์84,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/72/2563

ยี ห้อ TOYOTA รุ่น Hilux Vigo จ่านวน 1 คัน ลว. 31 มี.ค. 2563

70 เช่ารถยนต์ เครื องยนต์ดีเซล 2,700 ซีซี ขับเคลื อน 4 ล้อ 84,000.00             –    เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์84,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด์ คาร์เร้นท/์84,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/73/2563

ยี ห้อ TOYOTA รุ่น Hilux Vigo จ่านวน 1 คัน ลว. 31 มี.ค. 2563

71 เช่ารถยนต์ เครื องยนต์ดีเซล 2,700 ซีซี ขับเคลื อน 4 ล้อ 224,000.00           –    เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนาทวัร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/224,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์224,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/74/2563

ยี ห้อ TOYOTA รุ่น Hilux Vigo และ TOYOTA Hilux Revo ลว. 31 มี.ค. 2563

 จ่านวน 2 คัน

72 เช่ารถยนต์ เครื องยนต์ดีเซล 2,700 ซีซี ขับเคลื อน 4 ล้อ 224,000.00           –    เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนาทวัร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/224,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์224,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/75/2563

ยี ห้อ TOYOTA Hilux Revo จ่านวน 2 คัน ลว. 31 มี.ค. 2563

แบบ สขร. ๑
สรปุผลกำรจัดซื อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำภำค 1
วันที ่  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


