
ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

1 จัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน มกราคม 2564 2,109.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านด้ารงพรรณ/2,109 บาท ร้านด้ารงพรรณ/2,109 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.065/64

ลว. 3 มี.ค. 2564

2 จัดจ้างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เค อาร์/15,750 บาท หจก.เจ เค อาร์/15,750 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.067/64

ลว. 8 มี.ค. 2564

3 จัดจ้างท้าสต๊ิกเกอร์ติดระบบผลิตน้้าดื่มสะอาด 10,300.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านเฟริสท์ปร้ินท์/10,300 บาท ร้านเฟริสท์ปร้ินท/์10,300 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.079/64

ลว. 11 มี.ค. 2564

4 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,890.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,890 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,890 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.078/64

ลว. 11 มี.ค. 2564

5 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กพ-3980 ล้าปาง 9,480.00 – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/9,480 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/9,480 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.070/64

ลว. 10 มี.ค. 2564

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กพ-3980 ล้าปาง 35,000.00 – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/35,000 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/35,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.069/64

ลว. 10 มี.ค. 2564

7 จัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2,479.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านด้ารงพรรณ/2,479 บาท ร้านด้ารงพรรณ/2,479 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.072/64

ลว. 10 มี.ค. 2564

8 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 3,680.00 – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/3,680 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/3,680 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.073/64

ลว. 10 มี.ค. 2564

9 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,500.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/2,500 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/2,500 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.084/64

ลว. 15 มี.ค. 2564

10 จัดซื้อวัสดุใช้ในงานส้ารวจภูมิประเทศ 7 รายการ 89,340.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.บัวทองการช่าง/89,340 บาท หจก.บัวทองการช่าง/89,340 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.088/64

ลว. 18 มี.ค. 2564

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ 49,330.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/49,330 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/49,330 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.090/64

ลว. 19 มี.ค. 2564

12 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองส้ารองไฟ 890.00 – เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.085/64

ลว. 18 มี.ค. 2564

13 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,752.00 – เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.086/64

ลว. 18 มี.ค. 2564

14 จัดจ้างท้าตรายาง 4,600.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางบล๊อค/4,600 บาท ร้านล้าปางบล๊อค/4,600 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.087/64

ลว. 18 มี.ค. 2564

15 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 590.00 – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/590 บาท นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/590 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.089/64

ลว. 18 มี.ค. 2564

16 จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรด K3 2,840.00 – เฉพาะเจาะจง บจก. ช เภสัช/2,840 บาท บจก. ช เภสัช/2,840 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.091/64

ลว. 22 มี.ค. 0564

17 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 28 รายการ 18,370.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/18,370 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/18,370 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.092/64

ลว. 24 มี.ค. 2564

18 จัดซื้อวัสดุอุแกรณ์เพ่ือใช้ในการด้าเนินงาน 354,600.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.สมชัยพานิชล้าปาง/354,600 บาท หจก.สมชัยพานิชล้าปาง/354,600 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.097/64

โครงการนิเทศติดตามผลฯ ลว. 2 เม.ย. 2564

19 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 27,980.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/27,980 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/27,980 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.095/64

ลว. 25 มี.ค. 2564

20 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 10,980.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/10,980 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/10,980 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.096/64

ลว. 25 มี.ค. 2564

วันที ่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชัน 
คอมพิวเตอร์/890 บาท

ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชัน 
คอมพิวเตอร์/890 บาท

ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชัน 
คอมพิวเตอร์/3,752 บาท

ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชัน 
คอมพิวเตอร์/3,752 บาท



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซือ้/จ้าง

21 จัดจ้างท้าตรายาง จ้านวน 2 รายการ 7,000.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางบล๊อค/7,000 บาท ร้านล้าปางบล๊อค/7,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.094/64

ลว. 24 มี.ค. 2564

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 13,500.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/13,500 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/13,500 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.093/64

ลว. 24 มี.ค. 2564

23 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กพ-5551 ลป. 8,870.30 – เฉพาะเจาะจง บจก.นิวเจน มอเตอร์/8,870.30 บาท บจก.นิวเจน มอเตอร์/8,870.30 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.101/64

ลว. 5 เม.ย. 2564

24 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กพ-3980 ลป. 4,260.00 – เฉพาะเจาะจง บจก.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่/4,260 บาท บจก.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่/4,260 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.105/64

ลว. 7 เม.ย. 2564

25 เช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้้าสนับสนุน 28,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.ลา้นนาทวัร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/28,000 บาท หจก.ลา้นนาทวัร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/28,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/77/2564

โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงผาผ้ึง-ศรีครีีรักษ์ ลว. 31 มี.ค. 2564

ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

26 เช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานนิเทศติดตามผลบ้ารุงรักษา 168,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนาทัวร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/168,000 บาท หจก.ล้านนาทัวร์ แอนด์ คาร์เร้นท์/168,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ สทภ.1/78/2564

และตรวจสอบคุณภาพน้้าระบบผลิตน้้าดื่มในสถานศึกษา ลว. 31 มี.ค. 2564

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป


