
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ 1,750.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/1,750 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์1,750 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.222/63

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 ลว. 2 ก.ค. 2563

2 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กค-5029 ลป. 17,690.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/17,690 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/17,690 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.231/63

ลว. 13 ก.ค. 2563

3 จัดจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมระบบไฟฟ้าภายใน 3,200.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/3,200 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/3,200 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.230/63

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 ลว. 13 ก.ค. 2563

4 จัดซื้อน้ าดื ม 3,161.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด ารงค์พรรณ/3,161 บาท ร้านด ารงค์พรรณ/3,161 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.228/63

ลว. 10 ก.ค. 2563

5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 300.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/300 บาท นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/300 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.229/63

ลว. 10 ก.ค. 2563

6 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 5 รายการ ผ-7927 ล าปาง 3,875.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/3,875 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/3,875 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.232/63

ลว. 13 ก.ค. 2563

7 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ บว-5006 ลป. 3 รายการ 1,015.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/1,015 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/1,015 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.233/63

ลว. 13 ก.ค. 2563

8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ บว-5009 ลป. 1 รายการ 3,950.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/3,950 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/3,950 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.234/63

ลว. 13 ก.ค. 2563

9 จัดซื้อวัสดุใช้ในงานส ารองภูมิประเทศ (งานท าเอง) 83,640.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านบัวทองการค้า/83,640 บาท ร้านบัวทองการค้า/83,640 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.248/63

ลว. 21 ก.ค. 2563

10 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 18 รายการ 25,665.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/25,665 บาท ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/25,665 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.239/63

ลว. 16 ก.ค. 2563

11 จัดจ้างเหมาท าป้ายเตือนงานก่อสร้าง (งานท าเอง) 147,815.00       – เฉพาะเจาะจง ร้านแอ๊ปพลายอาร์ท 2016/147,815 บาท ร้านแอ๊ปพลายอาร์ท 2016/147,815 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.252/63

ลว. 31 ก.ค. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กล่องพลาสติก) 6,080.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง/6,080 บาท ร้านเตียเฮ่งฮง/6,080 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.240/63

ลว. 16 ก.ค. 2563

13 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กธ-9832 ลป. 10,500.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/10,500 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/10,500 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.243/63

ลว. 17 ก.ค. 2563

14 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กท-6236 ลป. 7,580.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/7,580 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/7,580 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.244/63

ลว. 17 ก.ค. 2563

15 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 80-8619 12,690.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/12,690 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/12,690 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.245/63

ลว. 17 ก.ค. 2563

16 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ 5551 ลป. 5,371.00           – เฉพาะเจาะจง บจก.นิวเจนมอเตอร์/5,371 บาท บจก.นิวเจนมอเตอร์/5,371 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.247/63

ลว. 20 ก.ค. 2563

17 จัดซื้อชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดในน้ า 4,400.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเอส ซี เคมีแล็ป/4,400 บาท ร้านเอส ซี เคมีแล็ป/4,400 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.249/63

ลว. 29 ก.ค. 2563

18 จัดซื้อช้อนตักดิน 390.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮงฮง/390 บาท ร้านเตียเฮงฮง/390 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.250/63

ลว. 29 ก.ค. 2563

19 จัดจ้างท าโฟมบอร์ด 1,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท/1,000 บาท ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท/1,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.251/63

ลว. 30 ก.ค. 2563

20 จัดซื้อวัสดุเพื อใช้ในการด าเนินงานโครงการนิเทศติดตามผล 353,000.00       – เฉพาะเจาะจง ร้านสมชัยพานิชล าปาง/353,000 บาท ร้านสมชัยพานิชล าปาง/353,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.255/63

บ ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ าฯ ลว. 4 ส.ค. 2563

21 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 19 รายการ 4,300.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์/4,300 บาท ร้านรัตนาพันธ/์4,300 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.253/63

ลว. 31 ก.ค. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

22 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ 8413 ลป. 4,980.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/4,980 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/4,980 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.254/63

ลว. 31 ก.ค. 2563

23 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 28,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/116/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ลว. 31 ก.ค. 2563

(จ านวน 7 แห่ง) ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

จ านวน 1 คัน

24 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 28,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/117/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย ลว. 31 ก.ค. 2563

(จ านวน 1 แห่ง) ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

จ านวน 1 คัน

25 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 56,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์56,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์56,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/118/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ลว. 31 ก.ค. 2563

(จ านวน 6 แห่ง) ต าบลสบป่อง, แม่สามแลบ อ าเภอปางมะผ้า,

สบเมย จังหวัดแมฮ่องสอน จ านวน 1 คัน

26 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 56,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์56,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์56,000 บาท ราคาต  าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภง1/119/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ลว. 31 ก.ค. 2563

(จ านวน 4 แห่ง) ต าบลเมืองนะ, แม่นะ อ าเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คัน

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


