
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์ 30,400.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/30,400 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/30,400 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.161/63

และโน๊ตบุ๊ค (OEM) จ านวน 8 ชุด ลว. 15 พ.ค. 2563

2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 8 เครื อง 136,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/136,000 บาทหจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/136,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.162/63

ลว. 15 พ.ค. 2563

3 จัดซื้อเครื องส ารองไฟขนาด 1kVA จ านวน 17 เครื อง 59,500.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/59,500 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/59,500 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.163/63

ลว. 15 พ.ค. 2563

4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 15,000.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านพีเซ็นเตอร์/15,000 บาท ร้านพีเซ็นเตอร์/15,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.154/63

ลว. 12 พ.ค. 2563

5 จัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้า 7,580.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/7,580 บาท ร้านวิสูตรพานิชย์/7,580 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ. 156/63

ลว. 14 พ.ค. 2563

6 จัดซื้อน้ าดื ม 3,007.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงค์พรรณ/3,007 บาท ร้านด ารงค์พรรณ/3,007 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.150/63

ลว. 7 พ.ค. 2563

7 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 300.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/300 บาท นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/300 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.151/63

ลว. 7 พ.ค. 2563

8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์/3,000 บาท ร้านรัตนาพันธ/์3,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.155/63

ลว. 13 พ.ค. 2563

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าติดต้ังส านักงานสนาม 8 รายการ 18,890.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/18,890 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/18,890 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.160/63

ลว. 15 พ.ค. 2563

10 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 5 รายการ 3,245.00           – เฉพาะเจาะจง บจก.เจริญมอเตอร์เชียงใหม/่3,245 บาท บจก.เจริญมอเตอร์เชียงใหม/่3,245 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.157/63

ลว. 14 พ.ค. 2563

11 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 3 รายการ บท - 9731 ลป. 1,060.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/1,060 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/1,060 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.158/63

ลว. 14 พ.ค. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดจ้างย้ายป้ายชั้น 2 2,000.00           – เฉพาะเจาะจง นายเสมา ทองสร้อย/2,000 บาท นายเสมา ทองสร้อย/2,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.159/63

ลว. 14 พ.ค. 2563

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ บพ - 6878 ลป. 13,000.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/13,000 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/13,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.171/63

ลว. 26 พ.ค. 2563

14 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ บพ - 6878 ลป. 23,970.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/23,970 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/23,970 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.174/63

ลว. 26 พ.ค. 2563

15 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กค - 827 ลป. 23,570.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/23,570 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/23,570 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.173/63

ลว. 26 พ.ค. 2563

16 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) กบ - 8413 ลป. 27,000.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/27,000 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/27,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.172/63

ลว. 26 พ.ค. 2563

17 จัดจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียม 35,500.00         – เฉพาะเจาะจง นายรัตน์ ปุดต้าว/35,500 บาท นายรัตน์ ปุดต้าว/35,500 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.175/63

ลง. 27 พ.ค. 2563

18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 16 รายการ 9,400.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี/9,400 บาท ร้านเอ.ซ.ีซี.สเตชันเนอรี/9,400 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.168/63

ลว. 25 พ.ค. 2563

19 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล (โครงการสบโขง) 53,979.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล าปางไพศาลบริการ/53,979 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/53,979 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.180/63

ลว. 29 พ.ค. 2563

20 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล (โครงการคลองลาน) 8,095.50           – เฉพาะเจาะจง บจก.ล าปางไพศาลบริการ/8,095.50 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/8,095.50 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.179/63

ลว. 29 พ.ค. 2563

21 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล (โครงการแม่สอง) 49,076.72         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล าปางไพศาลบริการ/49076.72 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/49076.72 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.178/63

ลว. 29 พ.ค. 2563

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร. ๑



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

22 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 80-8583 ลป. 4,190.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/4,190 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/4,190 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.176/63

ลว. 27 พ.ค. 2563

23 จัดซื้อวัสดุเพื อใช้ในงานส ารวจภูมิประเทศ จ านวน 7 รายการ 82,140.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านบัวทองการค้า/82,140 บาท ร้านบัวทองการค้า/82,140 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.182/63

ลว. 4 มิ.ย. 2563

24 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ กพ-3980 ลป. 4,950.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/4,950 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/4,950 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.181/63

ลว. 29 พ.ค. 2563

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ าจาก 448,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1. หจก.สี แควการโยธา/448,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/448,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/89/2563

อ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที  11 ต าบลแม่แฝก ลว. 12 พ.ค. 2563

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ าจาก 492,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1. หจก.สี แควการโยธา/492,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/492,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/90/2563

อ่างเก็บน้ าแม่ผาแหน โครงการตามพระราชด าริ บ้านโห้ง ลว. 12 พ.ค. 2563

หมู่ที  2 ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ าจาก 474,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1. หจก.สี แควการโยธา/474,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/474,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/91/2563

อ่างเก็บน้ าห้วยลาน โครงการในพระราชด าริ บ้านปง ลว. 12 พ.ค. 2563

หมู่ที  4 ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ าสนับสนุน 484,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1. หจก.วงศ์จิระ/484,000 บาท หจก.วงศ์จิระ/484,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/92/2563

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ ลว. 13 พ.ค. 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1
วันที ่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ าสนับสนุนโครงการ 488,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1. หจก.วงศ์จิระ/488,000 บาท หจก.วงศ์จิระ/488,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/93/2563

พัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงเพื อแก้ปัญหาพ้ืนที เฉพาะ ลว. 13 พ.ค. 2563

บ้านยะลิกุย ต าบลแม่ตื น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นทุ่งหัวขัว หมู่ที  4 484,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1. หจก.วงศ์จิระ/484,000 บาท หจก.วงศ์จิระ/484,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/94/2563

ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ลว. 13 พ.ค. 2563

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ าจาก 484,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1. หจก.วงศ์จิระ/484,000 บาท หจก.วงศ์จิระ/484,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/95/2563

อ่างเก็บน้ าห้วยชะลาด บ้านยางโองนอก หมู่ที  7 ลว. 21 พ.ค. 2563

ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

32 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3,856,355.00 – e-bidding 1. หจก.พรไพบูลย์(2540)/3,856,355 บาท หจก.พรไพบูลย์(2540)/3,856,355 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/97/2563

จากสระทุ่งโป่ง บ้านขอเหนือ หมู่ที  9 ต าบลบ้านขอ 2. หจก.นวภพเอ็นเนอร์จ/ี3,600,000 บาท ลว. 26 พ.ค. 2563

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง

33 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3,564,645.00 – e-bidding 1. หจก.พรไพบูลย์(2540)/3,564,645 บาท หจก.พรไพบูลย์(2540)/3,564,645 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/98/2563

จากหนองก าเกาะ บ้านท่าไม้ ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก 2. บจก.โชคเจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั น/3,250,000 บาท ลว. 26 พ.ค. 2563

จังหวัดล าปาง 3. หจก.นวภพเอ็นเนอร์จ/ี3,350,000 บาท

34 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 4,700,000.00 – e-bidding 1. หจก.ศิริกร เอสพี คอนสตรัคชั น/4,700,000 บาทหจก.ศริิกร เอสพี คอนสตรัคชั น/4,700,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/99/2563

จากสระบ้านสบลี บ้านสบลี หมู่ที  6 ต าบลแจ้ซ้อน 2. พรไพบูลย์(2540)/4,706,899 บาท ลว. 26 พ.ค. 2563

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 3. นวภพเอ็นเนอร์จี/4,500,000 บาท

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1
วันที ่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

35 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3,222,000.00 – e-bidding 1. หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/3,222,000 บาท หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/3,222,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/100/2563

จากสระบ้านม่วง หมู่ที  8 ต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน 2. นวภพเอ็นเนอร์จี/3,100,000 บาท ลว. 26 พ.ค. 2563

จังหวัดล าปาง 3. เอส.ที.ที.ทอฝันคอนสตรัคชั น/3,220,000 บาท

4. หจกพรไพบูลย์(2540)/3,242,605 บาท

36 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3,640,000.00 – e-bidding 1. หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/3,640,000 บาท หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/3,640,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/101/2563

จากสระเก็บน้ าแปลงหญ้า บ้านต้นผ้ึง หมู่ที  5 2. หจก.พรไพบูลย์(2540)/3,640,050 บาท ลว. 26 พ.ค. 2563

ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 3. หจก.นวภพเอ็นเนอร์จ/ี3,440,000 บาท

4. หจก.ช.สนามบุญเรืองกอ่สร้าง/3,630,000 บาท

5. บจก.โชคเจริญทรัพย์/3,250,000 บาท

37 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าสนับสนุน 4,910,000.00 – e-bidding 1. หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/4,910,000 บาท หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/4,910,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/102/2563

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน 2. หจก.พรไพบูลย์(2540)/4,932,815 บาท ลว. 26 พ.ค. 2563

จังหวัดล าปาง 3. หจก.นวภพเอ็นเนอร์จ/ี4,750,000 บาท

38 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 9,784,000.00 – e-bidding 1. หจก.สี แควการโยธา/9,784,000 บาท หจก.สี แควการโยธา/9,784,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/103/2563

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตการเกษตร 2. ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/9,787,691 บาท ลว. 28 พ.ค. 2563

บ้านปางเฟือง ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จงัหวัดเชยีงใหม่ 3. หจก.ไทยธานี/9,798,000 บาท

39 โครงการบ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ าบ้านสหกรณ์ 6 749,002.00 – e-bidding 1.  หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/749,002 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/749,002 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/104/2563

บ้านสหกรณ์ 6 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน ลว. 28 พ.ค. 2563

จังหวัดเชียงใหม่

40 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 9,866,800.00 – e-bidding 1.  หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/9,866,800 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/9,866,800 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/105/2563

บ้านโป่งถืบ บ้านโป่งถืบใน บ้านท่าสะแล ต าบลเวียง 2. หจก.จินทนาพร/9,924,496.50 บาท ลว. 28 พ.ค. 2563

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

41 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 9,720,000.00 – e-bidding 1.  หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/9,720,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/9,720,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/106/2563

บ้านแม่มาวหนองบัว บ้านหัวนา ต าบลม่อนปิ่น 2. หจก. จินทนาพร/9,778,250 บาท ลว. 28 พ.ค. 2563

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

42 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 9,617,100.00 – e-bidding 1.  หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/9,617,100 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/9,617,100 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/107/2563

บ้านหว้ยงใูน หมู่ที  5 บ้านหว้ยงกูลาง หมู่ที  9 ต าบลสันทราย 2. หจก.จินทนาพร/9,678,857 บาท ลว. 28 พ.ค. 2563

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

43 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าสนับสนุนวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ 9,930,000.00 – e-bidding 1. หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/9,930,000 บาท หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/9,930,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/108/2563

บ้านห้วยชมพู หมู่ที  8 ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 2. กรุงไทยสถาปัตย์/8,982,000 บาท ลว. 29 พ.ค. 2563

จังหวัดเชียงใหม่ 3. หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/9,930,000 บาท

4. หจก.ศิริพร เอสพี คอนสตรัคชั น/9,952,356 บาท

44 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 4,792,356.00 – e-bidding 1. หจก.เอเอส เอ็นเทค/4,792,356 บาท หจก.เอเอส เอ็นเทค/4,792,356 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/109/2563

จากหนองสละ บ้านเชียงหมั้น หมู่ที  5 ต าบลศรีดงเย็น 2. หจก.นวภพเอ็นเนอร์จ/ี4,590,000 บาท ลว. 29 พ.ค. 2563

อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 3. หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/4,795,000 บาท

45 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าสนับสนุน 12,593,960.00 – e-bidding 1. หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/12,593,960 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/12,593,960 บาทราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/110/2563

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะ 2 ต าบลแม่งอน 2. บจก.ซีน 168/12,609,208 บาท ลว. 29 พ.ค. 2563

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 3. บจก.นีออนเวิรคส์คอมมูนิเคชั นส์/12,608,100 บาท

4. กิจการร่วมค้า/11,918,000 บาท

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


