
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 รายการ 9,840.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เค อาร์/9,840 บาท หจก.เจ เค อาร์/9,840 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 094/63

ลว. 9 เม.ย. 2563

2 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ - 5551 ล่าปาง 11,577.40         – เฉพาะเจาะจง บจก.นิวเจนมอเตอร์/11,577.40 บาท บจก.นิวเจนมอเตอร์/11,577.40 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 102/63

ลว. 13 เม.ย. 2563

3 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงดีเซล 89,997.75         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/89,997.75 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/89,997.75 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 103/63

ลว. 13 เม.ย. 2563

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 416,500.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/416,500 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/416,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 117/63

 สบโขง (จ่านวน 7 แห่ง) ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ลว. 16 เม.ย. 2563

1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ –

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 238,000.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/238,000 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/238,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 116/63

แม่มะลอ (จ่านวน 4 แห่ง) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ลว. 16 เม.ย. 2563

1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 59,500.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/59,000 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/59,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 114/63

คลองลาน (จ่านวน 1 แห่ง) ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี ลว. 16 เม.ย. 2563

จ.ก่าแพงเพชร 1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 357,000.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/357,000 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/357,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 113/63

แม่สามแลบ (จ่านวน 6 แห่ง) ต.สบป่อง, แม่สามแลบ ลว. 16 เม.ย. 2563

อ.ปางมะผ้า, สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 416,500.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/416,500 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/416,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 110/63

ป่าแป๋ (จ่านวน 7 แห่ง) ต.ป่าแป,๋ สบเปิง, สันป่ายาง, อินทขิล ลว. 16 เม.ย. 2563

 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 357,000.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/357,000 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/357,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 118/63

แม่สอง (จ่านวน 6 แห่ง) ต.แม่สอง,คีรีราษฎร์ อ.ท่าสองยาง, ลว. 16 เม.ย. 2563

พบพระ จ.ตาก 1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 297,500.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/297,500 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/297,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 111/63

สบเมย (จ่านวน 5 แห่ง) ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ลว. 16 เม.ย. 2563

1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 238,000.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/238,000 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/238,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 115/63

ห้วยเป้า (จ่านวน 4 แห่ง) ต.เมืองนะ, แม่นะ อ.เชียดาว ลว. 16 เม.ย. 2563

จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 59,500.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/59,500 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/59,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 112/63

ป่ากล้วย (จ่านวน 1 แห่ง) ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ลว. 16 เม.ย. 2563

1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ

13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการหลวง 357,000.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/357,000 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/357,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 109/63

ปางหินฝน (จ่านวน 6 แห่ง) ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม ลว. 16 เม.ย. 2563

จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง จ่านวน 35 รายการ

14 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3 เครื อง 10,100.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เค อาร์/10,100 บาท หจก.เจ เค อาร์/10,100 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 093/68

ลว. 9 เม.ย. 2563

15 จัดซื้อน้่ามัน ประจ่าเดือน มีนาคม 3,638.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/3,638 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/3,638 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 098/63

ลว. 9 เม.ย. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1
วันที ่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

16 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ่าเดือน มีนาคม 310.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 099/63

ลว. 9 เม.ย. 2563

17 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สิน 89,870.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.นาคราช มอเตอร์ซิสเต็ม/ บจก.นาคราช มอเตอร์ซิสเต็ม/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ ยังไม่อนุมัติเบิกจ่าย

ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ น บ้านค่าหลวง ม.4 ต.บ้านค่า 89,870 บาท 89,870 บาท

อ.เมือง จ.ล่าปาง

18 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สิน 112,940.00       – เฉพาะเจาะจง บจก.นาคราช มอเตอร์ซิสเต็ม/ บจก.นาคราช มอเตอร์ซิสเต็ม/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ ยังไม่อนุมัติเบิกจ่าย

ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ น บ้านต้นฮ่างพัฒนา ม.7 112,940 บาท 112,940 บาท

ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ล่าปาง

19 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สิน 279,000.00       – เฉพาะเจาะจง บจก.นาคราช มอเตอร์ซิสเต็ม/ บจก.นาคราช มอเตอร์ซิสเต็ม/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ ยังไม่อนุมัติเบิกจ่าย

ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ น บ้านดอยหล่อ ม.6 279,000 บาท 279,000 บาท

ต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 15 รายการ 23,440.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 108/63

23,440 บาท 23,440 บาท ลว. 14 เม.ย. 2563

21 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 2 รายการ 4,240.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/4,240 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/4,240 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 107/63

ลว. 15 เม.ย. 2563

22 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กง - 3626 ล่าปาง 2,070.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,070 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,070 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 119/63

ลว. 17 เม.ย. 2563

23 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ นข - 6266 ล่าปาง 2,640.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,640 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,640 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 120/63

ลว. 17 เม.ย 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

24 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ นข - 6266 ล่าปาง 4,300.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/4,300 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/4,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 121/63

ลว. 17 เม.ย 2563

25 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ บว - 5009 ล่าปาง 4,350.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/4,350 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/4,350 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 122/63

ลว. 17 เม.ย 2563

26 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 3 รายการ กท - 6236 ล่าปาง 2,355.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,355 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,355 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 123/63

ลว. 17 เม.ย 2563

27 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 7 รายการ ผ - 7927 ล่าปาง 3,680.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/3,680 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/3,680 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.144/63

ลว. 30 เม.ย 2563

28 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ บท - 9731 ล่าปาง 3,950.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/3,950 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/3,950 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.147/63

ลว. 30 เม.ย 2563

29 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 6 รายการ 81 - 1752 ล่าปาง 2,815.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,815 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,815 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.145/63

ลว. 30 เม.ย 2563

30 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ 29,300.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.ช. เภสัช/29,300 บาท บจก.ช. เภสัช/29,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 125/63

ลว. 21 เม.ย. 2563

31 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 81-1752 ล่าปาง 34,740.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/34,740 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/34,740 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 134/63

ลว. 34 เม.ย. 2563

32 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 80 - 8619 ล่าปาง 30,490.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/30,490 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/30,490 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 132/63

ลว. 24 เม.ย. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

33 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กท - 6236 ล่าปาง 5,060.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/5,060 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/5,060 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 135/63

ลว. 24 เม.ย 2563

34 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 80 - 8618 ล่าปาง 23,800.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/23,800 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/23,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 131/96

ลว. 24 เม.ย. 2563

35 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ กพ - 3682 ล่าปาง 23,000.00 – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/23,000 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/23,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.130/63

ลว. 24 เม.ย. 2563

36 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ - 9716 ล่าปาง 6,214.03 – เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าล่าปาง/6,214.03 บาท บจก.โตโยต้าล่าปาง/6,214.03 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 129/63

ลว. 24 เม.ย. 2563

37 จัดซื้อน้่ามันดีเซล 3,000 ลิตร 50,070.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/50,070 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/50,070 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 128/63

ลว. 23 เม.ย. 2563

38 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กท - 3819 ล่าปาง 8,920.00 – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/8,920 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/8,920 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 133/63

ลว. 24 เม.ย. 2563

39 จัดซื้อหมึกพิมพ์ 4 รายการ 2,560.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิกเซ็นเตอร์/2,560 บาท หจก.เอสเทคนิกเซ็นเตอร์/2,560 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 127/63

ลว. 21 เม.ย. 2563

40 จัดจ้างฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส, เชื้อรา บริเวณอาคารสทภ.1 15,000.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย/15,000 บาท บจก.ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย/15,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 136/63

ลว. 27 เม.ย. 2563

41 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 6 รายการ 36,300.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิกเซ็นเตอร์/36,300 บาท หจก.เอสเทคนิกเซ็นเตอร์/36,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 137/63

ลว. 27 เม.ย. 2563

42 จัดซื้อประกันภัยรถยนต์ป.1 เลขทะเบียนรถ กบ - 5551 20,700.00 – เฉพาะเจาะจง อู่เทวาศักดิ์การช่าง/20,700 บาท อู่เทวาศักดิ์การช่าง/20,700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.142/2563

ลว. 30 เม.ย. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

43 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะเลขที  ช - 7988 19,935.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/19,935 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/19,935 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.141/2563

ลว. 30 เม.ย. 2563

44 จัดซื้อวัสดุน้่ามันดีเซล 3,000 ลิตร 46,470.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/46,470 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/46,470 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.140/2563

ลว. 30 เม.ย. 2563

45 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื อใช้ในการก่อสร้างระบบกระจายน้่า 71,986.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/71,986 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/71,986 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.148/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ลว. 5 พ.ค. 2563

46 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,200.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั น ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั น ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.138/2563

คอมพิวเตอร์/4,200 บาท คอมพิวเตอร์/4,200 บาท ลว. 30 เม.ย. 2563

47 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,550.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั น ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั น ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.139/2563

คอมพิวเตอร์/3,550 บาท คอมพิวเตอร์/3,550 บาท ลว. 30 เม.ย. 2563

48 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 13,208.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี/13,208 บาท ร้านเอ.ซ.ีซี.สเตชันเนอรี/13,208 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.143/2563

ลว. 30 เม.ย. 2563

49 จัดจ้างพิมพ์รูปภาพบอร์ดบริหาร 2,417.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท/2,420 บาท ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท/2,420 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.149/2560

ลว. 5 พ.ค. 2560

50 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมระบบกระจายน้่าโครงการพัฒนา 22,180,000.00 – e-bidding 1. บจก.พู่เจริญการโยธา/22,180,000 บาท บจก.พู่เจริญการโยธา/22,180,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/76/2563

พ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต่าบลแม่สลองนอก  2. หจก.บุง่คล้าก่อสร้าง/20,960,000 บาท ลว. 2 เม.ย. 2563

อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบ สขร. ๑

วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

51 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าจากอ่างเก็บน้่าน้่าแวน 11,784,000.00 – e-bidding 1. หจก.รัตนานุพัชร/11,7840,000 บาท หจก.รัตนานุพัชร/11,784,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/77/2563

ระยะ 2 บ้านผาฮาว หมู่ที  3 ต่าบลทุ่งผาสุข อ่าเภอเชียงค่า 2. หจก.สี แควการโยธา/12,980,000 บาท ลว. 2 เม.ย. 2563

จังหวัดพะเยา 3. หจก.รัตนาพันธ์รุ่งกิจ/16,274,155 บาท

4. หจก.พัฒนานุภาพกอ่สร้าง/16,800,000 บาท

5.บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/13,428,850 บาท

6.หจก.ไทยธานีเอ็นจเินียริ ง/15,387,899 บาท

7.หจก.เปรมศรี 2000/17,340,000 บาท

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าจากอ่างเก็บน้่า 25,550,000.00 – e-bidding 1.หจก.ไทยธานีเอ็นจเินียริ ง/25,550,000 บาท หจก.ไทยธานีเอ็นจเินียริ ง/25,550,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/78/2563

ห้วยแม่ตุ้ม บ้านตุ้มเหนือ หมู่ที  6 ต่าบลท่าจ่าปี 2.หจก.เปรมศรี 2000/43,900,000 บาท ลว. 2 เม.ย. 2563

อ่าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 3.หจก.สี แควการโยธา/31,852,500 บาท

4.บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/31,786,480 บาท

5.หจก.รัตนานุพัชร/29,949,000 บาท

6.หจก.พัฒนานุภาพ/43,300,000 บาท

53 โครงการบ่ารุงรักษาระบบกระจายน้่าแหล่งน้่าหนองกระทิง 1,142,106.00 – e-bidding 1.หจก.เรืองเศรษฐ/1,142,106 บาท หจก.เรืองเศรษฐ/1,142,106 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/79/2563

ต่าบลเวียงใต้ อ่าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลว. 2 เม.ย. 2563

54 โครงการก่อสร้างอาคารส่านักงานศูนย์ส่ารวจอุทกวิทยาที  6 8,245,000.00 – e-bidding 1.หจก.สหกิจภูมิ/8,245,000 บาท หจก.สหกิจภูมิ/8,245,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/80/2563

(แมสะเรียง) พร้อมถนนภายในส่านักงานและร้ัว 2.หจก.เรืองเศรษฐ/9,006,000 บาท ลว. 2 เม.ย. 2563

บ้านท่าข้าม หมู่ที 1 ต่าบลบ้านกาศ อ่าเภอแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าจากอ่างเก็บน้่า 27,658,000.00 – e-bidding 1.หจก.พรไพบูลย์/27,658,000 บาท หจก.พรไพบูลย์/27,658,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/81/2563

สองแควเหนือ บ้านหนองเชียงคา หมู่ที  6 ต่าบลยกกระบัตร 2.หจก.สามเพชร/27,970,000 บาท ลว. 8 เม.ย. 2563

อ่าเภอสามเงา จังหวัดตาก 3.บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์/23,220,000 บาท

วันที ่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้่าแม่ฉางข้าว 37,295,000.00 – e-bidding 1.บจก.พู่เจริญการโยธา/37,295,000 บาท บจก.พู่เจริญการโยธา/37,295,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/82/2563

บ้านฮ่างต ่า หมู่ที  3 ต่าบลป่างิ้ว อ่าเภอเวียงปาเป้า 2.หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป/45,649,000 บาท ลว. 15 เม.ย. 2563

จังหวัดเชียงราย 3.บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/38,960,000 บาท

4.หจก.มุ่งคล้าก่อสร้าง/37,000,000 บาท

57 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้่าสนบัสนนุโครงการพัฒนา 11,170,000.00 – e-bidding 1.กจิการคา้ร่วม N&W/11,170,000 บาท กิจการค้าร่วม N&W/11,170,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/83/2563

พ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา บ้านห้วยก้างปลา 2.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/9,842,489 บาท ลว. 17 เม.ย. 2563

หมู่ที  15  ต่าบลป่าตึง อ่าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่ 3.บจก.ซีน 168/11,183,302 บาท

58 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20,264,200.00 – e-bidding 1.กิจการค้าร่วม Consortium N&P/20,264,200 บาท กจิการคา้ร่วม Consortium N&P/20,264,200 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/85/2563

สนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ภายในพ้ืนที 2.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/20,279,500 บาท ลว. 28 เม.ย. 2563

มณฑลทหารบกที  37 ต่าบลรอบเวียง อ่าเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้่าจากอ่างเก็บน้่า 52,799,555.00 – e-bidding 1.หจก.สี แควการโยธา/52,799,555 บาท หจก.สี แควการโยธา/52,799,555 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/86/2563

แม่ฉางข้าว บ้านฮ่างต ่า หมู่ที  3 ต่าบลป่างิ้ว อ่าเภอเวียงป่าเป้า 2.หจก.อ้ึงแซเฮง/61,292,000 บาท ลว. 28 เม.ย. 2563

จังหวัดเชียงราย 3.หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ (สาขา1)/62,408,000 บาท

4.หจก.เชยีงรายทรายเพชร/64,834,000 บาท

60 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าจากฝายน้่าล้นแม่เย็น 39,167,000.00 – e-bidding 1.บจก.พีซีเอ็นคอร์ป/39,167,000 บาท บจก.พีซีเอ็นคอร์ป/39,167,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/87/2563

บ้านแสนตอ หมู่ที  11 ต่าบลร่องเคาะ อ่าเภอวังเหนือ 2.บจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/43,600,000 บาท ลว. 28 เม.ย. 2563

จังหวัดล่าปาง 3.หจก.อ้ึงแซเฮง/43,637,000 บาท

61 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าฝายน้่าล้นแม่น้่ามะ 40,300,000.00 – e-bidding 1.หจก.เชยีงรายวิวัฒน์คา้ไม้/40,300,000 บาทหจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม/้40,300,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/88/2563

บ้านสันต้นธง หมู่ที  2 ต่าบลศรีดอนมูล อ่าเภอเชียงแสน ลว. 28 เม.ย. 2563

จังหวัดเชียงราย

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


