
ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 23,500.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/23,500 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/23,500 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.028/64

ลว. 2 ก.พ. 2564

2 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 9,303.22 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าล่าปาง/9,303.22 บาท บจก.โตโยต้าล่าปาง/9,303.22 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.042/64

กพ-3682 ล่าปาง ลว. 10 ก.พ. 2564

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 3 รายการ 9,450.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/9,450 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/9,450 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.041/64

ลว. 9 ก.พ. 2564

4 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 22 รายการ 32,663.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/32,663 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/32,663 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.042/64

ลว. 9 ก.พ. 2564

5 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 32,500.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านพี เซ็นเตอร์/32,500 บาท ร้านพี เซ็นเตอร์/32,500 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.040/64

ลว. 9 ก.พ. 2564

6 จัดซื้อวัสดุส่านักงาน 24 รายการ 33,437.00 – เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี/33,437 บาท ร้าน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี/33,437 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.044/64

ลว. 11 ก.พ. 2564

7 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 5,900.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/5,900 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/5,900 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.046/64

ลว. 17 ก.พ. 2564

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,999.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/25,999 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/25,999 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.047/64

ลว. 17 ก.พ. 2564

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 2,380.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/2,380 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/2,380 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.049/64

ลว. 18 ก.พ. 2564

10 จัดจ้างท่าสมุดเบิกจ่ายน้่ามันเชื้อเพลิงฯ 6,500.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านศิลปการพิมพ์/6,500 บาท ร้านศิลปการพิมพ์/6,500 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.053/64

ลว. 19 ก.พ. 2564

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

11 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในงานส่ารวจภูมิประเทศ 7 รายการ 97,320.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.บัวทองการช่าง/97,320 บาท หจก.บัวทองการช่าง/97,320 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.048/64

ลว. 18 ก.พ. 2564

12 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกพร้อมเครน 11,000.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/11,000 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/11,000 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.062/64

หมายเลขทะเบียน 50-5424 กทม. (แบเตอร่ี) ลว. 1 มี.ค. 2564

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5256 7,800.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/7,800 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/7,800 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.061/64

ล่าปาง (แบตเตอร่ี) ลว. 1 มี.ค. 2564

14 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 5,000.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านพี เซ็นเตอร์/5,000 บาท ร้านพี เซ็นเตอร์/5,000 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.056/64

ลว. 1 มี.ค. 2564

15 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,630.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านมายสไตล์ อินไซด์ โซลูชัน่/4,630 บาท ร้านมายสไตล์ อินไซด์ โซลูชัน่/4,630 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.055/64

ลว. 22 ก.พ. 2564

16 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ กค-4866 ล่าปาง 4,350.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/4,350 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/4,350 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.057/64

ลว. 1 มี.ค. 2564

17 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กง-6066 ล่าปาง 940.00 – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/940 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/940 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.058/64

ลว. 1 มี.ค. 2564

18 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กต-6270 ล่าปาง 2,050.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,050 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,050 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.059/64

ลว. 1 มี.ค. 2564

19 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 11 รายการ กบ-8413 ล่าปาง 2,947.85 – เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางศิริชัย/2,947.85 บาท หจก.ล่าปางศิริชัย/2,947.85 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.060/64

ลว. 1 มี.ค. 2564

20 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ ผ-7927 ล่าปาง 3 รายการ 1,175.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/1,175 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/1,175 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.064/64

ลว. 1 มี.ค. 2564

แบบ สขร. ๑
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ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

21 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กบ-4017 ลป. 2,035.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,035 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/2,035 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.063/64

ลว. 1 มี.ค. 2564

22 โครงการบ่ารุงรักษาแหล่งน้่าอ่างเก็บน้่าห้วยลาน บ้านปง 490,000.00 – e-bidding 1.บจก.ดับบลิว วาย เอ็น/490,000 บาท บจก.ดับบลิว วาย เอ็น/490,000 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/70/2564

ต่าบลออนใต้ อ่าเภอสันก่าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลว. 4 ก.พ. 2564

23 โครงการบ่ารุงรักษาแหลง่น้่าอ่างเกบ็น้่าสนัปา่สกั บา้นปา่สกั 680,000.00 – คัดเลือก หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/680,000 บาท หจก.ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง/680,000 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/71/2564

ต่าบลป่าง้ิว อ่าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ลว. 5 ก.พ. 2564

24 โครงการบ่ารุงรักษาแหล่งน้่าอ่างเก็บน้่าห้วยป่าซางอ่อน 754,000.00 – คัดเลือก หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/754,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/754,000 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/72/2564

บ้านแม่หาด ต่าบลป่าพูล อ่าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล่าพูน ลว. 5 ก.พ. 2564

25 โครงการบ่ารุงรักษาแหล่งน้่าอ่างเก็บน้่าแม่เทย 559,000.00 – คัดเลือก หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/559,000 บาท หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/559,000 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/73/2564

บ้านแม่เทย ต่าบลแม่ตืน อ่าเภอลี้ จังหวัดล่าพูน ลว. 5 ก.พ. 2564

26 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนโครงการ 17,506,500.00 – e-bidding 1.บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/17,506,500 บาท บจก.กรุงไทยสถาปัตย์/17,506,500 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/74/2564

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ (บ้านดอยชา้ง) 2.หจก.ล่าปางเชน เซอร์วิส/17,528,000 บาท ลว. 17 ก.พ. 2564

บ้านดอยชา้ง หมู่ที่ 3 ต่าบลวาวี อ่าเภอแม่สรวย จังหวัดเชยีงราย 3.หจก.เชียงรายธนะวงศ์/17,523,200 บาท

27 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าสนับสนุนศูนย์พัฒนา 9,911,400.00 – e-bidding 1.หจก.เชียงรายธนะวงศ์/9,911,400 บาท หจก.เชียงรายธนะวงศ/์9,911,400 บาท ราคาต่่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/75/2564

โครงการหลวงห้วยน้่าขุ่น(บ้านห้วยน้่าขุ่น) บ้านห้วยน้่าขุ่น 2.บจก.พู่เจริญการโยธา/9,917,000 บาท ลว.19 ก.พ. 2564

หมู่ที่ 16 ต่าบลท่าก๊อ อ่าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
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