
ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซือ้น้ํามนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่เพ่ือใชใ้นโครงการกอ่สร้าง 26,867.07 – เฉพาะเจาะจง บจก.ลําปางไพศาลบริการ/26,867.07 บาท บจก.ลําปางไพศาลบริการ/26,867.07 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.007/64

ระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ ลว. 8 ม.ค. 2564

โครงการหลวงสบเมย (จํานวน 4 แห่ง) ตําบลสบเมย 

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

2 จัดซือ้น้ํามนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่เพ่ือใชใ้นโครงการกอ่สร้าง 40,311.50 – เฉพาะเจาะจง บจก.ลําปางไพศาลบริการ/40,311.50 บาท บจก.ลําปางไพศาลบริการ/40,311.50 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.006/64

ระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ ลว. 8 ม.ค. 2564

โครงการหลวงแม่สอง (จํานวน 6 แห่ง) ตําบลแม่สอง

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

3 จัดซือ้น้ํามันเชือ้เพลิงเพ่ือใช้ในการนิเทศติดตามผลบํารุงรักษา 16,712.93 – เฉพาะเจาะจง บจก.ลําปางไพศาลบริการ/16,712.93 บาท บจก.ลําปางไพศาลบริการ/16,712.93 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.008/64

และตรวจสอบคุณภาพน้ําระบบผลิตน้ําดื่มในสถานศึกษา ลว. 8 ม.ค. 2564

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

4 จัดซือ้น้ํามนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่เพ่ือใชใ้นโครงการกอ่สร้าง 6,537.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.ลําปางไพศาลบริการ/6,537 บาท บจก.ลําปางไพศาลบริการ/6,537 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.010/64

ระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ ลว. 8 ม.ค. 2564

โครงการหลวงผาผ้ึง-ศรีคีรีรักษ์ ตําบลเชียงทอง

อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (จํานวน 1 แห่ง)

5 จัดซือ้น้ํามนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่เพ่ือใชใ้นโครงการกอ่สร้าง 40,311.50 – เฉพาะเจาะจง บจก.ลําปางไพศาลบริการ/40,311.50 บาท บจก.ลําปางไพศาลบริการ/40,311.50 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.009/64

ระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ ลว. 8 ม.ค. 2564

โครงการหลวงแม่สลอง ตําบลแม่สลองนอก 

อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (จํานวน 6 แห่ง)

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

6 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กพ - 3980 ลําปาง 5,494.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่/5,494 บาท บจก.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่/5,494 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.015/64

ลว. 13 ม.ค. 2564

7 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 20,000.00 – เฉพาะเจาะจง พีเซ็นเตอร์/20,000 บาท พีเซ็นเตอร์/20,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.017/64

ลว. 15 ม.ค. 2564

8 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,650.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั่น/1,650 บาท ร้านมายสไตล์อินไซด์โซลูชั่น/1,650 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.005/64

ลว. 7 ม.ค. 2564

9 จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ป้องกันที่มิใช่ยา 3,475.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช/3,475 บาท บจก.ช.เภสัช/3,475 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.011/64

ลว. 8 ม.ค. 2564

10 จัดซื้อสต๊ิกเกอร์วงกลมคัดกรองไวรัสโคโรนา Covid 19 1,800.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านบี.เจ พร้ินต้ิง/1,800 บาท ร้านบี.เจ พร้ินต้ิง/1,800 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.012/64

ลว. 8 ม.ค. 2564

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 5,805.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชั่นเนอร่ี/5,805 บาท ร้านเอ.ซ.ีซ.ี สเตชั่นเนอร่ี/5,805 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.014/64

ลว. 13 ม.ค. 2564

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ 81,790.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/81,790 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/81,790 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.022/64

ลว. 18 ม.ค. 2564

13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ 11,330.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/11,330 บาท ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/11,330 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.021/64

ลว. 18 ม.ค. 2564

14 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ธันวาคม 2563 2,728.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านดํารงค์พรรณ/2,728 บาท ร้านดํารงค์พรรณ/2,728 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.019/64

ลว. 18 ม.ค. 2564

15 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจําเดือน ธันวาคม 2563 310.00 – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.020/64

ลว. 18 ม.ค. 2564

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

16 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในงานสํารวจภูมิประเทศ 7 รายการ 81,240.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.บัวทองการช่าง/81,240 บาท หจก.บัวทองการช่าง/81,240 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.024/64

ลว. 21 ม.ค. 2564

17 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 2,760.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/2,760 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์2,760 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.027/64

ลว. 27 ม.ค. 2564

18 จัดซื้อเคร่ืองดับเพลิง 1 รายการ 20,400.00 – เฉพาะเจาะจง หจก. นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี/20,400 บาท หจก. นิธิโปรดักส์ ไฟร์ แอนด์ เซฟต้ี/20,400 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.026/64

ลว. 27 ม.ค. 2564

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 1,700.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,700 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,700 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.031/64

ลว. 3 ก.พ. 2564

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 8,300.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/8,300 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/8,300 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.030/64

ลว. 3 ก.พ. 2564

21 จัดจ้างทําตรายาง 1,500.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านลําปางบล็อค/1,500 บาท ร้านลําปางบล็อค/1,500 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.032/64

ลว. 3 ก.พ. 2564

22 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นบ้านหว้ยวังหลวง พร้อมระบบกระจายน้ํา 44,844,000.00 – e-bidding 1.หจก.ธนะฉตัรกอ่สร้าง/44,844,000 บาท หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง/44,844,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/24/2564

สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแก้ว  2.หจก.เชียงใหม่เอส.พี คอนสตรัคชัน่/44,901,906 บาท ลว. 8 ม.ค. 2564

หมู่ที่ 2 ตําบลทาเหนือ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 3.หจก.เรืองเศรษฐ/44,921,000 บาท

23 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการ 16,708,087.00 – e-bidding 1.หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/16,708,087 บาท หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/16,708,087 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/25/2564

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (บ้านป่าข้าวหลาม) 2.หจก.เชยีงใหม่เอส.พี คอนสตรัคชัน่/16,722,087 บาท ลว. 8 ม.ค. 2564

 บ้านป่าขา้วหลาม หมูท่ี ่7 ตําบลกืด้ชา้ง  อําเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ 3.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั่น/16,723,545 บาท

24 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา 14,900,000.00 – e-bidding 1.หจก.สี่แควการโยธา/14,900,000 บาท หจก.สี่แควการโยธา/14,900,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/26/2564

โครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบโซน A) บ้านละอูบ  2.หจก.เรืองเศรษฐ/14,999,000 บาท ลว. 8 ม.ค. 2564

หมูท่ี ่6  ตําบลหว้ยหอ้ม อําเภอแมล่านอ้ย จังหวัดแมฮ่่องสอน 3.หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/14,939,000 บาท

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1
วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

25 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา 13,102,000.00 – e-bidding 1.หจก.ลําปางเชน เซอร์วิส/13,102,000 บาท หจก.ลําปางเชน เซอร์วิส/13,102,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/27/2564

โครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านผาละปิ) บ้านผาละปิ หมู่ที่ 8 2.หจก.วงศ์จิระ/13,112,000 บาท ลว. 8 ม.ค. 2564

ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 3.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั่น/13,125,000 บาท

26 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการ 15,222,240.00 – e-bidding 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชั่น/15,222,240 บาท หจก.ขนนุแดงคอนสตรัคชัน่/15,222,240 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/28/2564

อนรัุกษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ (บา้นโปง) 2.หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/15,278,000 บาท ลว. 8 ม.ค. 2564

บ้านโปง หมูท่ี ่6 ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 3.หจก.ลําปางเชน เซอร์วิส/15,283,000 บาท

27 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ผาแหน 344,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/344,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/344,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/29/2564

บ้านโห้ง ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 8 ม.ค. 2564

28 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่หาด 98,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอสตรัคชัน่ /98,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอสตรัคชั่น/98,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/30/2564

บ้านทุ่ง ตําบลโป่งทุ่ง อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 8 ม.ค. 2564

29 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแก้ว 152,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/152,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/152,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/31/2564

บา้นร่มโพธิ์ทอง ตําบลแมแ่ฝก อําเภอสนัทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ลว. 8 ม.ค. 2564

30 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา 8,911,500.00 – e-bidding 1.หจก.ศิลาแม่ทะ/8,911,500 บาท หจก.ศิลาแม่ทะ/8,911,500 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/32/2564

โครงการหลวงห้วยน้ําริน (บ้านแม่ขะต๋าน) บ้านห้วยม่วง 2.บจก.พู่เจริญการโยธา/8,916,508 บาท ลว. 11 ม.ค. 2564

หมูท่ี ่10 ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 3.หจก.เชยีงใหม่ศรีสุนทร/8,917,508 บาท

31 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา 11,954,000.00 – e-bidding 1.หจก.ศิลาแม่ทะ/11,954,000 บาท หจก.ศิลาแม่ทะ/11,954,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/33/2564

โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) 2.หจก.ลําปางไพศาลกอ่สร้าง/11,963,000 บาท ลว. 11 ม.ค. 2564

 บ้านหนองปู หมู่ที่ 9 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 3.หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/11,971,000 บาท

32 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา 11,969,000.00 – e-bidding 1.หจก.ลําปางไพศาลกอ่สร้าง/11,969,000 บาท หจก.ลําปางไพศาลกอ่สร้าง/11,969,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/34/2564

โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองบอน) 2.หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร/11,988,000 บาท ลว. 11 ม.ค. 2564

บ้านหนองบอน หมู่ที่ 11 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 3.หจก.ศิลาแม่ทะ/11,996,000 บาท

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1
วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

33 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา 9,912,500.00 – e-bidding 1.หจก.ลําปางไพศาลก่อสร้าง/9,912,500 บาท หจก.ลําปางไพศาลก่อสร้าง/9,912,500 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/35/2564

โครงการหลวงแม่ปูนหลวง (บ้านแม่ปูนหลวง) หมู่ที่ 8 2.หจก.เชยีงใหม่ศรีสุนทร/9,917,500 บาท ลว. 11 ม.ค. 2564

ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 3.หจก.ศิลาแม่ทะ/9,921,000 บาท

34 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้ําสนบัสนนุโครงการพัฒนา 9,466,000.00 – e-bidding 1.หจก.เรืองเศรษฐ/9,466,000 บาท หจก.เรืองเศรษฐ/9,466,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/36/2564

พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านกลอเซโล) 2.หจก.สี่แควการโยธา/9,470,000 บาท ลว. 12 ม.ค. 2564

 บา้นปูท่า หมู่ที ่6 ตําบลแม่สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.หจก.เชยีงใหม่ศรีสุนทร/9,475,023 บาท

35 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา 8,216,000.00 – e-bidding 1.หจก.เรืองเศรษฐ/8,216,000 บาท หจก.เรืองเศรษฐ/8,216,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/37/2564

โครงการหลวงแม่โถ (บ้านแม่โถหลวง) บ้านแม่โถหลวง 2.หจก.เชยีงใหม่เอส.พี คอนสตรัคชั่น/8,22,897 บาท ลว. 12 ม.ค. 2564

หมู่ที่ 9 ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 3.หจก.สี่แควการโยธา/8,220,897 บาท

36 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้ําสนบัสนนุโครงการพัฒนา 19,914,000.00 – e-bidding 1.หจก.เรืองเศรษฐ/19,914,000 บาท หจก.เรืองเศรษฐ/19,914,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/38/2564

พ้ืนที่สุงแบบโครงการหลวงในพ้ืนที่เฉพาะห้วยน้ําเย็น 2.หจก.เชยีงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น/19,980,000 บาท ลว. 12 ม.ค. 2564

บ้านห้วยน้ําเย็น หมู่ที ่1 ตําบลแม่ต่ืน อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 3.หจก.สามเพชร/19,975,000 บาท

37 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้ําสนบัสนนุโครงการพัฒนา 14,963,500.00 – e-bidding 1.บจก.พู่เจริญการโยธา/14,963,500 บาท บจก.พู่เจริญการโยธา/14,963,500 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/39/2564

พ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาแบ) บ้านอาแบ 2.หจก.ลําปางเชน เซอร์วิส/14,975,000 บาท ลว. 14 ม.ค. 2564

หมู่ที่ 7 ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 3.หจก.เชียงรายธนะวงศ์/14,975,000 บาท

38 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองขี้เหล็ก พร้อมระบบกระจายน้ํา 11,427,500.00 – e-bidding 1.บจก.พู่เจริญการโยธา/11,427,500 บาท บจก.พู่เจริญการโยธา/11,427,500 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/40/2564

 บ้านขี้เหลก็ หมู่ที่ 4 ตําบลจอมสวรรค ์อําเภอแม่จัน จังหวัดเชยีงราย 2.หจก.ลําปางเชน เซอร์วิส/11,437,444 บาท ลว. 14 ม.ค. 2564

3.บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/11,430,000 บาท

39 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นบ้านละอูบ พร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุน 45,847,000.00 – e-bidding 1.หจก.สี่แควการโยธา/45,847,000 บาท หจก.สี่แควการโยธา/45,847,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/41/2564

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบโซน B) บ้านละอูบ 2.หจก.ธนะฉตัรกอ่สร้าง/45,872,955 บาท ลว. 14 ม.ค. 2564

หมู่ที่ 6 ตําบลหว้ยหอ้ม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.หจก.เชยีงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น/45,889,900 บาท

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1
วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

40 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยก้าง 221,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/221,000 บาท หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/221,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/42/2564

บ้านห้วยก้าง ตําบลไม้ยา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ลว. 15 ม.ค. 2564

41 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ฉางข้าว 443,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/443,000 บาท หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/443,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/43/2564

บ้านหนองเขียว ตําบลป่าง้ิว อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ลว. 15 ม.ค. 2564

42 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่นาเรือ 289,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/289,000 บาท หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/289,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/44/2564

บ้านสันป่าสัก ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ลว. 15 ม.ค. 2564

43 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ตุ้ม 99,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/99,000 บาท หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/99,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/45/2564

ตําบลท่าจําปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ลว. 15 ม.ค. 2564

44 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ตํ๋า 166,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/166,000 บาท หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/166,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/46/2564

บ้านแม่ตํ๋าน้อย ตําบลน้ําแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ลว. 15 ม.ค. 2564

45 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําคลองวังน้ําแดง 187,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทรัพย์มารีน การโยธา/187,000 บาท หจก.ทรัพย์มารีน การโยธา/187,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/47/2564

บ้านหนองทราย (วังตะกู) ตําบลวังควง อําเภอพรานกระต่าย ลว. 15 ม.ค. 2564

จังหวัดกําแพงเพชร

46 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําหนองกอง บา้นหนองกอง 265,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทรัพย์มารีน การโยธา/265,000 บาท หจก.ทรัพย์มารีน การโยธา/265,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/48/2564

ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ลว. 15 ม.ค. 2564

47 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่แสด 437,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รัตนกิจ ๙/437,000 บาท หจก.รัตนกิจ ๙/437,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/49/2564

บ้านป่าฝาง ตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ลว. 18 ม.ค. 2564

48 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยก้อด 258,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รัตนกิจ ๙/258,000 บาท หจก.รัตนกิจ ๙/258,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/50/2564

 บ้านห้วยก้อด ตําบลร่องเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ลว. 18 ม.ค. 2564

49 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่เหิน 148,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รัตนกิจ ๙/148,000 บาท หจก.รัตนกิจ ๙/148,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/51/2564

บ้านแม่ฮวก ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ลว. 18 ม.ค. 2564

50 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่ฮวก 403,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รัตนกิจ ๙/403,000 บาท หจก.รัตนกิจ ๙/403,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/52/2564
บ้านแม่ฮวก ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ลว. 18 ม.ค. 2564

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรือขอ้ตกลงในการซื้อ/จ้าง

51 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา 9,916,000.00 – e-bidding 1.หจก.เชยีงรายทรายเพชร/9,916,000 บาท หจก.เชียงรายทรายเพชร/9,916,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/53/2564

โครงการหลวงห้วยน้ําขุ่น (บ้านดอยงาม) บ้านดอยงาม 2.บจก.พู่เจริญการโยธา/9,921,535 บาท ลว. 18 ม.ค. 2564

หมู่ที่ 15 ตําบลท่าก๊อ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 3.บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/9,924,500 บาท

52 โครงการบํารุงรัษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําคลองห้วยทราย 446,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แก้วแปง การโยธา/446,000 บาท หจก.แก้วแปง การโยธา/446,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/54/2564

บ้านคลองห้วยทราย ตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมืองตาก ลว. 19 ม.ค. 2564

จังหวัดตาก

53 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยบวกหลวง 98,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แก้วแปง การโยธา/98,000 บาท หจก.แก้วแปง การโยธา/98,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/55/2564

บ้านปากห้วยไม้งาม ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมืองตาก ลว. 19 ม.ค. 2564

จังหวัดตาก

54 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําสองแควเหนือ 163,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แก้วแปง การโยธา/163,000 บาท หจก.แก้วแปง การโยธา/163,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/56/2564

บ้านหนองเชียงคา ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา ลว. 19 ม.ค. 2564

จังหวัดตาก

55 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยสองแควหลวง 119,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แก้วแปง การโยธา/119,000 บาท หจก.แก้วแปง การโยธา/119,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/57/2564

บ้านแม่ระวาน ตําบลยกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ลว. 19 ม.ค. 2564

56 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยชะลาด 154,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แก้วแปง การโยธา/154,000 บาท หจก.แก้วแปง การโยธา/154,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/58/2564

บ้านยางโองนอก ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ลว. 19 ม.ค. 2564

57 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยคลองตะแบก 326,000.00 – เฉพาะเจาะจง 1.หจก.แก้วแปง การโยธา/326,000 บาท หจก.แก้วแปง การโยธา/326,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/59/2564

บ้านหนองมะค่า ตําบลโป่งแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ลว. 19 ม.ค. 2564

58 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้ําสนบัสนนุโครงการพัฒนา 9,974,068.00 – e-bidding 1.หจก.สามเพชร/9,974,068 บาท หจก.สามเพชร/9,974,068 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/60/2564

พ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงผาผ้ึง-ศรีคีรีรักษ์ (บา้นผาผ้ึง) (ระยะ 2) 2.หจก.เชยีงใหม่เอส.พี คอนสตรัคชัน่/9,980,000 บาท ลว. 19 ม.ค. 2564

บ้านผาผ้ึง หมู่ที่ 6 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรือขอ้ตกลงในการซื้อ/จ้าง

59 โครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้ําสนบัสนนุโครงการพัฒนา 4,815,800.00 – e-bidding 1.หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่/4,815,800 บาท หจก.ลําปาง-เกาะคาขนสง่/4,815,800 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/61/2564

พ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงหว้ยก้างปลา ระยะ 2 บา้นหว้ยก้างปลา 2.หจก.เชยีงใหม่ศรีสุนทร/4,821,850 บาท ลว. 19 ม.ค. 2564

หมู่ที่ 15 ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 3.บจก.พู่เจริญการโยธา/4,824,850 บาท

60 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการ 14,930,650.00 – e-bidding 1.บจก.พู่เจริญการโยธา/14,930,650 บาท บจก.พู่เจริญการโยธา/14,930,650 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/62/2564

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (บา้นสนัขีเ้หลก็) 2.หจก.ศิลาแม่ทะ/14,938,000 บาท ลว. 21 ม.ค. 2564

บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงป่าเป้า 3.หจก.ลําปางเชน เซอร์วิส/14,945,000 บาท

จังหวัดเชียงราย

61 โครงการซอ่มแซมร้ัวสํานกังานสว่นอุทกวิทยาที ่1 เชยีงใหม ่ 1,156,000.00 – คัดเลือก 1.หจก.วรพงษ์ เอ็นจิเนียร่ิง 202/1,156,000 บาท หจก.วรพงษ์ เอ็นจิเนียร่ิง 202/1,156,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/63/2564

เลขที่ 174 หมู่ที่ 2 ตําบลสันโป่ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 21 ม.ค. 2564

62 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําจากฝายน้ําล้นห้วยบง 59,772,000.00 – e-bidding 1.หจก.เชยีงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น/59,772,000 บาท หจก.เชยีงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชัน่/59,772,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/64/2564

บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 2.หจก.เรืองเศรษฐ/59,895,000 บาท ลว. 26 ม.ค. 2564

3.หจก.สี่แควการโยธา/59,827,354 บาท

63 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ทะลาย 2,699,775.00 – e-bidding 1.หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ (สาขา 1)/2,699,775 บาท หจก.เชียงรายวิวัฒนค์้าไม้ (สาขา 1)/2,699,775 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/65/2564

บ้านแม่ทะลาย ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ลว. 28 ม.ค. 2564

64 โครงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยเอ้ียง บ้านใหม่น้ําเย็น 774,975.00 – e-bidding 1.หจก.เชียงรายวิวัฒนค์้าไม้ (สาขา 1)/774,975 บาท หจก.เชยีงรายวิวัฒน์คา้ไม ้(สาขา 1)/774,975 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/66/2564

ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ลว. 28 ม.ค. 2564

65 เชา่รถยนต์ปิกอัพ 4 ประตู เกยีร์ออโมเมติก เพ่ือใชส้นับสนุน 224,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรลา้นนาวิศวกรรม /224,000 บาท หจก.เพชรลา้นนาวิศวกรรม /224,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/67/2564

ภารกิจด้านสํารวจออกแบบและสํารวจความเหมาะสมเบื้องต้น ล. 29 ม.ค. 2564

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําฯ ย่ีห้อ TOYOTA รุ่น Revo 

ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ เคร่ืองยนต์ดเีซล 

ระบบคอมมอลเรลเทอร์โบ 16 วาล์ว มีระบบเบรก ABS 

(คันที่ 2) จํานวน 1 คัน

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรือขอ้ตกลงในการซื้อ/จ้าง

66 เชา่รถยนต์ปิกอัพ 4 ประตู เกยีร์ออโมเมติก เพ่ือใชส้นับสนุน 224,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีชาต คอนสตรัคชั่น/224,000 บาท หจก.ศรีชาต คอนสตรัคชั่น/224,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/68/2564

ภารกิจด้านสํารวจออกแบบและสํารวจความเหมาะสมเบื้องต้น ล. 29 ม.ค. 2564

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําฯ ย่ีห้อ TOYOTA รุ่น Revo 

ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ เคร่ืองยนต์ดเีซล 

ระบบคอมมอลเรลเทอร์โบ 16 วาล์ว มีระบบเบรก ABS 

(คันที่ 3) จํานวน 1 คัน

67 เชา่รถยนต์ปิกอัพ 4 ประตู เกยีร์ออโมเมติก เพ่ือใชส้นับสนุน 224,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางเชน เซอร์วิส/224,000 บาท หจก.ลําปางเชน เซอร์วิส/224,000 บาท ราคาตํ่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/69/2564

ภารกิจด้านสํารวจออกแบบและสํารวจความเหมาะสมเบื้องต้น ล. 29 ม.ค. 2564

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําฯ ย่ีห้อ TOYOTA รุ่น Revo 

ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ เคร่ืองยนต์ดเีซล 

ระบบคอมมอลเรลเทอร์โบ 16 วาล์ว มีระบบเบรก ABS 

(คันที่ 1) จํานวน 1 คัน

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


