
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 310.00 – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.256/63

ลว. 4 ส.ค. 63

2 จัดซื้อน้่าดื ม 1,810.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/1,810 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/1,810 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.257/63

ลว. 4 ส.ค. 63

3 จัดจ้างซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ 900.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/900 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/900 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.259/63

ลว. 7 ส.ค. 2563

4 จัดซื้อวัสดุที ใช้ในงานส่ารวจภูมิประเทศ 7 รายการ 57,970.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านบัวทองการค้า/57,970 บาท ร้านบัวทองการค้า/57,970 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.262/63

ลว. 13 ส.ค. 2563

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 2 รายการ 18,550.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/18,550 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/18,550 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.261/63

ลว. 11 ส.ค. 2563

6 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการทะเบียน 13,540.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/13,540 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/13,540 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.268/63

กบ. 4017 ลป. ลว. 14 ส.ค. 2563

7 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ 9,780.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเอตร์/9,780 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเอตร์/9,780 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.271/63

ลว. 17 ส.ค. 2563

8 จัดจ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 5,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั นคอมพิวเตอร์/ ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั นคอมพิวเตอร์/ ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.267/63

5,000 บาท 5,000 บาท ลว. 14 ส.ค. 2563

9 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 2,850.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/2,850 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/2,850 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.273/63

ลว. 25 ส.ค. 2563

10 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 6,000.00           – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/6,000 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/6,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.275/63

ลว. 28 ส.ค. 2563

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ 65,720.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/65,720 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/65,720 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.277/63

ลว. 1 ก.ย. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 3 รายการ 23,680.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/23,680 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/23,680 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.278/63

ลว. 1 ก.ย. 2563

13 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 11 รายการ 22,126.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/22,126 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/22,126 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.276/63

ลว. 1 ก.ย. 2563

14 โครงการพัฒนาชมุชนลุ่มน้่าแม่ละอุป (โครงการพลกิฟ้ืนผืนป่า) 498,000.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.ขนนุแดงคอนสตรัคชั น/498,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั น/498,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/120/2563

บ้านแม่ละอุป หมู่ที  3 ต่าบลแจ่มหลวง อ่าเภอกัลยาณิวัฒนา ลว. 25 ส.ค. 2563

จังหวัดเชียงใหม่

15 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่า 28,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/121/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน ลว. 31 ส.ค. 2563

(จ่านวน 6 แห่ง) ต่าบลปางหินฝน อ่าเภอแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ จ่านวน 1 คัน

16 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่า 28,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/122/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ลว. 31 ส.ค. 2563

(จ่านวน 1 แห่ง) ต่าบลปางมะค่า อ่าเภอขาณุวรลักษรบุรี

จังหวัดก่าแพงเชร จ่านวน 1 คัน

17 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่า 28,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/123/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ลว. 31 ส.ค. 2563

(จ่านวน 6 แห่ง) ต่าบลแม่สอง, คีรีราษฎร์ อ่าเภอท่าสองยาง,

พบพระ จังหวัดตาก จ่านวน 1 รายการ

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน สิงหาคม 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

18 เช่ารถยนต์เพื อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่า 28,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท หจก.ลา้นนาทัวร์ แอนด ์คาร์เร้นท/์28,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/124/2563

สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ลว. 31 ส.ค. 2563

(จ่านวน 4 แห่ง) ต่าบลแม่นาจร อ่าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


