
ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 รายการ 10,200.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เค อาร์/10,200 บาท หจก.เจ เค อาร์/10,200 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.279/63

ลว. 3 ก.ย. 2563

2 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 21 รายการ 20,031.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/20,031 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/20,031 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.280/63

ลว. 3 ก.ย. 2563

3 จัดจ้างท่าวัสดุประชาสัมพันธ์ระบบผลิตน้่าดื มสะอาด 33,000.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านศิลปการพิมพ์/33,000 บาท ร้านศิลปการพิมพ์/33,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.292/63

2 รายการ ลว. 11 ก.ย. 2563

4 จัดซื้อน้่ามันดีเซล 290,850.00       – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/290,850 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/290,850 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.285/63

ลว. 8 ก.ย. 2563

5 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 4,600.00           – เฉพาะเจาะจง ร้าน ไล ถ่ายเอกสาร/4,600 บาท ร้าน ไล ถ่ายเอกสาร/4,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.283/63

ลว. 9 ก.ย. 2563

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 2 รายการ 22,200.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/22,200 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/22,200 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.286/63

ลว. 9 ก.ย. 2563

7 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กง 6066 ลป. 14,720.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/14,720 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/14,720 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.287/63

ลว. 9 ก.ย. 2563

8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ กง 6066 ลป. 13,000.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/13,000 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/13,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.288/63

ลว. 9 ก.ย. 2563

9 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 20 รายการ 19,370.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี/19,370 บาท ร้านเอ.ซ.ีซี. สเตชันเนอรี/19,370 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.289/63

ลว. 9 ก.ย. 2563

10 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ่าเดือน สิงหาคม 310.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.290/63

ลว. 9 ก.ย. 2563

11 จัดซื้อน้่าดื ม 2,600.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/2,600 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/2,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.291/63

ลว. 9 ก.ย. 2563

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

12 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ 5551 ลป. 8,000.00 – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/8,000 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/8,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.293/63

ลว. 11 ก.ย. 2563

13 จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงดีเซล 281,850.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/281,850 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/281,850 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.296/63

ลว. 11 ก.ย. 2563

14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ กบ 8413 ลป. (แบตเตอรี ) 4,300.00 – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/4,300 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/4,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.294/63

ลว. 11 ก.ย. 2563

15 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ 8413 ลป. 1,170.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/1,170 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/1,170 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.295/63

ลว. 11 ก.ย. 2563

16 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา สทภ.1 20,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.สวยบาดาล/20,000 บาท หจก.สวยบาดาล/20,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.304/63

ลว. 16 ก.ย. 2563

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 20,900.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/20,900 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/20,900 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.297/63

ลว. 14 ก.ย. 2563

18 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 7,600.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง/7,600 บาท ร้านเตียเฮ่งฮง/7,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.298/63

ลว. 14 ก.ย. 2563

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 รายการ 49,470.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/49,470 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/49,470 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.299/63

ลว. 15 ก.ย. 2563

20 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 3 รายการ 30,525.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/30,525 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/30,525 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.300/63

ลว. 15 ก.ย. 2563

21 จัดซื้อวัสดุเพื อใช้ในงานส่ารวจภูมิประเทศ (งานท่าเอง) 267,790.00       – เฉพาะเจาะจง ร้านบัวทองการค้า/267,790 บาท ร้านบัวทองการค้า/267,790 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.303/63

ลว. 15 ก.ย. 2563

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  30  เดือน กันยายน 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 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 5 รายการ 18,196.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/18,196 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/18,196 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.311/63

ลว. 16 ก.ย. 2563

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 9,890.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/9,890 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/9,890 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.312/63

ลว. 16 ก.ย. 2563

24 จัดจ้างเหมล้างท่าความสะอาดเครื องปรับอากาศ สทภ.1 68,400.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/68,400 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/68,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.332/63

72 เครื อง ลว. 22 ก.ย. 2563

25 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13 รายการ 16,605.00         – เฉพาะเจาะจง คลีนเวิลด์ ซัพพลาย/16,605 บาท คลีนเวิลด์ ซัพพลาย/16,605 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.329/53

ลว. 21 ก.ย. 2563

26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 10 รายการ 25,690.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/25,690 บาท หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/25,690 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.314/63

ลว. 17 ก.ย. 2563

27 จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 22,200.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านสวนไม้ย้ิม/22,200 บาท ร้านสวนไม้ย้ิม/22,200 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.326/63

ลว. 18 ก.ย. 2563

28 จัดจ้างก่าจัด-ป้องกันปลวก 32,100.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.เคมอิน เซอร์วิส/32,100 บาท บจก.เคมอิน เซอร์วิส/32,100 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.325/63

ลว. 18 ก.ย. 2563

29 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กต 6270 ลป. 5,575.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/5,575 บาท วิศรุตออโต้ไทร์/5,575 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.318/63

ลว. 17 ก.ย. 2563

30 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ บธ 9731 ลป. 9,975.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/9,975 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/9,975 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.313/63

ลว. 17 ก.ย. 2563

31 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กท 3819 ลป. 10,830.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/10,830 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/10,830 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.317/63

ลว. 17 ก.ย. 2563

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

แบบ สขร. ๑

วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

32 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กค 5029 ลป. 22,120.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/22,120 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/22,120 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.319/63

ลว. 17 ก.ย. 2563

33 จัดจ้างซักพรมหอ้งผู้อ่านวยการส่านักงานทรัพยากรน้่าภาค 1 2,500.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย/2,500 บาท ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย/2,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.316/63

ลว. 17 ก.ย. 2563

34 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 3,604.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/3,604 บาท หจก.สมชัยพานิชล่าปาง/3,604 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.320/63

ลว. 17 ก.ย. 2563

35 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ 4017 ลป. 7,140.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโตไทร์/7,140 บาท ร้านวิศรุต ออโตไทร์/7,140 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.323/63

ลว. 18 ก.ย. 2563

36 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางนอกรถยนต์) กบ 4017 ลป. 13,900.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/13,900 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/13,900 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.324/63

ลว. 18 ก.ย. 2563

37 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ ผ-7927 ลป. 2,910.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,910 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,910 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.322/63

ลว. 17 ก.ย. 2563

38 จัดจ้างซ่อมระบบไฟส่องสว่าง 1 รายการ 4,550.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพาณิชย์/4,550 บาท ร้านวิสูตรพาณิชย์/4,550 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.321/63

ลว. 17 ก.ย. 2563

39 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กค 4866 ลป. 12,990.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/12,990 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/12,990 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.327/63

ลว. 18 ก.ย. 2563

40 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กค 494 เชียงราย 33,540.00         – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/33,540 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/33,540 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.328/63

ลว. 18 ก.ย. 2563

41 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กท-3819 ลป. 4,300.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/4,300 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/4,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.341/63

ลว. 24 ก.ย. 2563

42 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ่าเดือน กันยายน 2563 300.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/300 บาท นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.331/63

ลว. 21 ก.ย. 2563

แบบ สขร. ๑

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

วันที ่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

43 จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่านักงานฯ 490,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ ง/490,000 บาท หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ ง/490,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.349/63

บ้านพักข้าราชการ ส่านักงานทรัพยากรน้่าภาค 1 ลว. 28 ก.ย. 2563

44 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 4 รายการ 72,480.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/72,480 บาท หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/72,480 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.333/63

ลว. 22 ก.ย. 2563

45 จัดจ้างเหมาท่าความสะอาดประจ่าปี ส่านักงานทรัพยากรน้่าภาค 1 125,000.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย/1250,000 บาทบจก.ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย/1250,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.348/63

ลว. 28 ก.ย. 2563

46 จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบส่านักงานทรัพยากรน้่าภาค 1 50,000.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านสวนไม้ย้ิม/50,000 บาท ร้านสวนไม้ย้ิม/50,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.343/63

ลว. 25 ก.ย. 2563

47 จัดจ้างท่าป้ายไวนิลในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ 3,000.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท/3,000 บาท ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท/3,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.334/63

ลว. 22 ก.ย. 2563

48 จัดจ้างท่าเอกสารสรุปรายงานโครงการ 24,000.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านไล ถ่ายเอกสาร/24,000 บาท ร้านไล ถ่ายเอกสาร/24,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.336/63

ลว. 23 ก.ย. 2563

49 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (External Harddisk 1 tb) 8 อัน 16,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/16,000 บาท หจก.เอสเทคนิค เซ็นเตอร์/16,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.337/63

ลว. 23 ก.ย. 2563

50 จัดซื้อน้่าดืม ประจ่าเดือน กันยายน 2,970.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/2,970 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/2,970 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.335/63

ลว. 22 ก.ย. 2563

51 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 12,500.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี/12,500 บาท ร้านเอ.ซ.ีซี.สเตชันเนอรี/12,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.339/63

ลว. 23 ก.ย. 2563

52 จัดซื้อวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น (ดีเซล) 173,600.00       – เฉพาะเจาะจง บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/173,600 บาท บจก.ล่าปางไพศาลบริการ/173,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.338/63

ลว. 23 ก.ย. 2563

53 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 36,600.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/36,600 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/36,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.345/63

ลว. 25 ก.ย. 2563

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

54 จัดซื้อยาสามัญประจ่าบ้าน 14 รายการ 9,260.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช/9,260 บาท บจก.ช.เภสัช/9,260 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.344/63

ลว. 25 ก.ย. 2563

55 จัดจ้างท่าป้ายไวนิลต้อนรับอธิบดีกรมทรัพยากรน้่า 1,000.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท/1,000 บาท ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท/1,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.340/63

ลว. 23 ก.ย. 2563

56 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 1,900.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,900 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,900 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.342/63

ลว. 24 ก.ย. 2563

57 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ - 4133 ลป. 2,125.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/2,125 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/2,125 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.346/63

ลว. 25 ก.ย. 2563

58 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ กค 494 ลป. 4,300.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/4,300 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/4,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.347/63

ลว. 25 ก.ย. 2563

59 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13 รายการ 16,990.00         – เฉพาะเจาะจง คลีนเวิลด์ซัพพลาย/16,990 บาท คลีนเวิลด์ซัพพลาย/16,990 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.350/63

ลว. 28 ก.ย. 2563

60 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 2 รายการ 71,050.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/71,050 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/71,050 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.351/63

ลว. 28 ก.ย. 2563

61 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั วไป โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 481,516.00       – เฉพาะเจาะจง หจก.ช.สนามบุญเรือง กอ่สร้าง/481,516 บาท หจก.ช.สนามบุญเรือง กอ่สร้าง/481,516 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/125/2563

อ่างเก็บน้่าสองแควหลวง-สระแดง (อ่างพวง) ต่าบลยกกระบัตร ลว. 18 ก.ย. 2563

อ่าเภอสามเงา จังหวัดตาก

62 จัดซือ้วัสดุน้่ามันเชือ้เพลิงชนิดดีเซล(ธรรมดา) ส่าหรับโครงการ 13,380,267.00  – เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางซิต้ีออยล์/13,380267 บาท หจก.ล่าปางซิต้ีออยล์/13,380267 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.126/2563

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้่าสองแควหลวง-สระแดง (อ่างพวง) ลว. 24 ก.ย. 2563

ต่าบลยกกระบัตร อ่าเภอสามเงา จังหวัดตาก

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป




