
ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรือขอ้ตกลงในการซื้อ/จ้าง

1 จัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564 2,302.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านด้ารงค์พรรณ/2,302 บาท ร้านด้ารงค์พรรณ/2,302 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.197/64

ลว. 4 ส.ค. 2564

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564 310.00              – เฉพาะเจาะจง นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท นายปริญญา กล้าวินิจฉัย/310 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.198/64

ลว. 4 ส.ค. 2564

3 จัดซื้อวัสดุใช้ในงานส้ารวจภูมิประเทศ 91,740.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.บัวทองการค้า/91,740 บาท หจก.บัวทองการค้า/91,740 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.206/64

ลว. 9 ส.ค. 2564

4 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 23 รายการ 29,000.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/29,000 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/29,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.205/64

ลว. 9 ส.ค. 2564

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ 60,740.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/60,740 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/60,740 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.209/64

ลว. 11 ส.ค. 2564

6 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 15 รายการ 13,974.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/13,974 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/13,974 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.208/64

ลว. 11 ส.ค. 2564

7 จัดซื้อวัสดุน้้ามัน ดีเซล 3,000 ลิตร 79,770.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล้าปางไพศาลบริการ/79,770 บาท บจก.ล้าปางไพศาลบริการ/79,770 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.211/64

ลว. 13 ส.ค. 2564

8 จัดจ้างท้าตรายาง 250.00              – เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางบล๊อค/250 บาท ร้านล้าปางบล๊อค/250 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.217/64

ลว. 18 ส.ค. 2564

9 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 50-5424 75,000.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/75,000 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/75,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.218/64

ลว. 18 ส.ค. 2564

10 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ 50-5424 5,580.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/5,580 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/5,580 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.219/64

ลว. 18 ส.ค. 2564

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรือขอ้ตกลงในการซื้อ/จ้าง

11 จ้างซ่อมเคร่ืองมือเจาะส้ารวจโครงสามขาพร้อมเคร่ืองกว้าน (STP) 85,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.บัวทองการช่าง/85,000 บาท หจก.บัวทองการช่าง/85,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.221/64

ลว. 19 ส.ค. 2564

12 จัดซื้อวัสดุงานบ้านฯ 15 รายการ 43,730.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/43,730 บาท ร้านคลีนเวิลด์ซัพพลาย/43,730 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.212/64

ลว. 18 ส.ค. 2564

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) 75,900.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/75,900 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/75,900 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.220/64

ลว. 19 ส.ค. 2564

14 จ้างท้าตรายาง 7 รายการ 5,400.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางบล๊อค/5,400 บาท ร้านล้าปางบล๊อค/5,400 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.224/64

ลว. 20 ส.ค. 2564

15 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 29,750.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/29,750 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/29,750 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.225//64

ลว. 20 ส.ค. 2564

16 จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ป้องกันที่มิใช่ยา 1,900.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย/1,9000 บาท ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย/1,9000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.213/64

ลว. 18 ส.ค. 2564

17 จัดจ้างท้าตรายาง 450.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางบล๊อค/450 บาท ร้านล้าปางบล๊อค/450 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.214/64

ลว. 18 ส.ค. 2564

18 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,950.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/2,950 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/2,950 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.215/64

ลว. 18 ส.ค. 2564

19 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 1,400.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,400 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/1,400 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.216/64

ลว. 18 ส.ค. 2564

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
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วันที ่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้/จ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรือขอ้ตกลงในการซื้อ/จ้าง

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 20,790.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/20,790 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/20,790 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.226/64

ลว. 25 ส.ค. 2564

21 จัดซื้อวัสดุใช้ในงานส้ารวจภูมิประเทศ 7 รายการ 97,660.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.บัวทองการช่าง/97,660 บาท หจก.บัวทองการช่าง/97,660 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.227/64

ลว. 25 ส.ค. 2564

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ 50,730.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/50,730 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/50,730 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.229/64

ลว. 25 ส.ค. 2564

23 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 10 รายการ 16,598.00         – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/16,598 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/16,598 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.228/64

ลว. 25 ส.ค. 2564

24 จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 3,000 ลิตร 79,170.00         – เฉพาะเจาะจง บจก.ล้าปางไพศาลบริการ/79,170 บาท บจก.ล้าปางไพศาลบริการ/79,170 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.331/64

ลว. 30 ส.ค. 2564

25 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บว-5009 ลป. 5,600.00           – เฉพาะเจาะจง อู่มงคลเซอร์วิส/5,600 บาท อู่มงคลเซอร์วิส/5,600 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.332/64

ลว. 30 ส.ค. 2564

26 จัดจ้างซ่อมแซมประตูม้วนอัตโนมัติ 50,000.00 – เฉพาะเจาะจง นายสง่า แข็งแรง/50,000 บาท นายสง่า แข็งแรง/50,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.346/64

ลว. 3 ก.ย. 2564

27 จัดซื้ออุปกรณ์ส้าหรับงานส้ารวจปฐพีกลศาสตร์ 53,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.บัวทองการช่าง/53,000 บาท หจก.บัวทองการช่าง/53,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.334/64

เพ่ือใช้ในการเจาะส้ารวจ ลว. 1 ก.ย. 2564

28 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,500.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/9,500 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/9,500 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.336/64

ลว. 1 ก.ย. 2564

29 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 2,840.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชัน่ คอมพิวเตอร์/ ร้านมาย สไตล์ อินไซด์ โซลูชัน่ คอมพิวเตอร์/ ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.333/64

2,840 บาท 2,840 บาท ลว. 31 ส.ค. 2564

30 จัดจ้างตรวจเชค็ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1 35,485.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านวิสูตรพานิชย์/35,485 บาท ร้านวิสูตรพานิชย์/35,485 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.340/64

ลว. 2 ก.ย. 2564

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
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ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง หรือขอ้ตกลงในการซื้อ/จ้าง

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 7 รายการ 10,240.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/10,240 บาท หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์/10,240 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.349/64

  ลว. 6 ก.ย. 2564

32 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 21,698.00         – เฉพาะเจาะจง ร้านไล ถ่ายเอกสาร/21,698 บาท ร้านไล ถ่ายเอกสาร/21,698 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.350/64

ลว. 6 ก.ย. 2564

33 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 15,000.00 – เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เค.อาร์/15,000 บาท หจก.เจ.เค.อาร์/15,000 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.343/64

ลว. 3 ก.ย. 2564

34 จัดจ้างท้าบอร์ดโครงสร้างบุคลากรส่วนอ้านวยการ 4,950.00           – เฉพาะเจาะจง ร้านเต็มใจ/4,950 บาท ร้านเต็มใจ/4,950 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.342/64

ลว. 3 ก.ย. 2564

35 จัดจ้างท้าตรายาง 750.00 – เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางบล๊อค/750 บาท ร้านล้าปางบล๊อค/750 บาท ราคาต้่าสุดและคุณภาพพัสดุ จพ.348/64

ลว. 6 ก.ย. 2564

แบบ สขร. ๑

สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

ส านักงานทรพัยากรน้ าภาค 1

วันที ่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
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