
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพร (ว.119) 345.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณศิลป์/345 บาท ร้านบรรณศิลป/์345 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ ทส.0611.1/1776

ลว. 1 มิ.ย. 2563

2 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงดีเซล (โครงการหลวงแม่มะลอ) 32,679.70 – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/32,679.70 บาทบจก.ล่าปางไพศาลบริการ/32,679.70 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.192/63

ลว. 11 มิ.ย. 2563

3 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงดีเซล (โครงการหลวงป่ากล้วย) 8,122.70 – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/8,122.70 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/8,122.70 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.194/63

ลว. 11 มิ.ย. 2563

4 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงดีเซล (โครงการหลวงห้วยเป้า) 32,679.70         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/32,679.70 บาทบจก.ล่าปางไพศาลบริการ/32,679.70 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.193/63

ลว. 11 มิ.ย. 2563

5 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงดีเซล (โครงการสบเมย) 39,857.90         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/39,857.90 บาทบจก.ล่าปางไพศาลบริการ/39,857.90 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.191/63

ลว. 11 มิ.ย. 2563

6 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ 5551 ลป. 23,814.99         – เฉพาะเจาะจง บจก.นิวเจนมอเตอร์/23,814.99 บาท บจก.นิวเจนมอเตอร์/23,814.99 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.196/63

ลว. 11 มิ.ย. 2563

7 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ 8413 ลป. 5,310.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/5,310 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/5,310 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.195/63

ลว. 11 มิ.ย. 2563

8 จัดซื้อน้่าดื ม ประจ่าเดือนพฤษภาคม 2,495.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/2,495 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/2,495 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.185/63

ลว. 9 มิ.ย. 2563

9 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 310.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.186/63

ลว. 9 มิ.ย. 2563

10 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 2 รายการ 9,730.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/9,730 บาท หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/9,730 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.201/63

ลว. 16 มิ.ย. 2563

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 16 รายการ 58,410.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/58,410 บาท หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์/58,410 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.202/63

ลว. 16 มิ.ย. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดจ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ 450.00              – เฉพาะเจาะจง ร้าน มาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชั น ร้าน มาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชั น ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.203/63

คอมพิวเตอร์/450 บาท คอมพิวเตอร์/450 บาท ลว. 17 มิ.ย. 2563

13 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงดีเซล (โครงการแม่สามแลบ) 48,709.35         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/48,709.35 บาทบจก.ล่าปางไพศาลบริการ/48,709.35 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.209/63

ลว. 18 มิ.ย. 2563

14 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 9,350.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านพีเซ็นเตอร์/9,350 บาท ร้านพีเซ็นเตอร์/9,350 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.206/63

ลว. 18 มิ.ย. 2563

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 48,060.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/48,060 บาทหจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/48,060 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.207/63

ลว. 18 มิ.ย. 2563

16 จัดจ้างท่าสต๊ิกเกอร์ปชส. ระบบผลิตน้่าดื มสะอาด 20,000.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟิร์ทปร้ินท์/20,000 บาท ร้านเฟิร์ทปร้ินท/์20,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.205/63

ลว. 18 มิ.ย. 2563

17 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว 13,730.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/13,730 บาท ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/13,730 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.210/63

ลว. 24 มิ.ย. 2563

18 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 450.00              – เฉพาะเจาะจง ร้าน มาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชั น ร้าน มาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชั น ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.204/63

คอมพิวเตอร์/450 บาท คอมพิวเตอร์/450 บาท ลว. 18 มิ.ย. 2563

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 4 รายการ 10,740.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/10,740 บาทหจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/10,740 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.213/63

ลว. 26 มิ.ย. 2563

20 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 24 รายการ 24,243.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านเอสซีซี สเตชั นเนอรี /24,243 บาท ร้านเอสซีซี สเตชั นเนอรี /24,243 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.211/63

ลว. 25 มิ.ย. 2563

21 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กง.3616 ลป. 7,610.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/7,610 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/7,610 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.212/63

ลว. 25 มิ.ย. 2563

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน มิถุนายน 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 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 4 รายการ 24,790.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/24,790 บาทหจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/24,790 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.214/63

ลว. 26 มิ.ย. 2563

23 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ กค 4866 19,920.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/19,920 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/19,920 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.217/63

ลว. 26 มิ.ย. 2563

24 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กค 4866 ลป. 39,110.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/39,110 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/39,110 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.216/63

ลว. 26 มิ.ย. 2563

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,340.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/3,340 บาท หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/3,340 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.215/63

ลว. 26 มิ.ย. 2563

26 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 41 รายการ โครงการหลวงสระแดง 215,305.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านส.สุวรรณ/215,305 บาท ร้านส.สุวรรณ/215,305 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.223/63

(อ่างพวง) (งานท่าเอง) ลว. 7 ก.ค. 2563

27 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้่าสนับสนุนโรงพยาบาล 12,619,000.00 – e-bidding 1. หจก.ช.สนามบุญเรือง กอ่สร้าง/12,619,000 บาทหจก.ช.สนามบุญเรือง กอ่สร้าง/12,619,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/111/2563

เทพรัตนเวชชานกุลูเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา ต่าบลชา่งเคิ ง 2.หจก.ศิริกร เอสพี คอนสตรัคชั น/12,629,000 บาท ลว. 23 มิ.ย. 2563

อ่าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 3.หจก.เชยีงใหม่ศรีสุนทร/12,630,000 บาท

4.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/12,633,000 บาท

28 ซื้อวัสดุกอสร้างจ่านวน 41 รายการ เพื อใช้ในโครงการ 4,460,000.00 – e-bidding 1. หจก.ช.สนามบุญเรือง กอ่สร้าง/4,460,000 บาท หจก.ช.สนามบุญเรือง กอ่สร้าง/4,460,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/112/2563

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้่าสองแควหลวง-สระแดง(อ่างพวง) 2.หจก.สามกิ ง ก่อสร้าง/3,761,116.81 บาท ลว. 23 มิ.ย. 2563

ต่าบลยกกระบัตร อ่าเภอสามเงา จังหวัดตาก 3.หจก.ศิริกร เอสพี คอนสตรัคชั น/4,472,000 บาท

29 เช่าเครืองจักรกลพร้อมพนักงานขับ(จ่านวน 9 รายการ) 12,760,000.00 – e-bidding 1.หจก.ศิริกร เอสพี คอนสตรัคชั น/12,760,000 บาท 1.หจก.ศิริกร เอสพี คอนสตรัคชั น/12,760,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/113/2563

เพื อใช้ในโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอางเก็บน้่าสองแควหลวง- 1. หจก.ช.สนามบุญเรือง ก่อสร้าง/12,600,000 บาท ลว. 23 มิ.ย. 2563

สระแดง(อ่างพวง) ต่าบลยกกระบัตร อ่าเภอสามเงา จังหวัดตาก

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

30 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่า 56,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/56,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/56,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/114/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวง ลว. 30 มิ.ย. 2563

แม่มะลอ และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุน

โครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย

31 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่า 56,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/56,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/56,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/115/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวง ลว. 30 มิ.ย. 2563

สบเมย และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุน

โครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


