
ล ำดบั งำนที่จัดซื้อ/จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซื้อ/จ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืก เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซื้อ/จ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองปร้ินท)์ 32,320.00           – ตกลงราคา หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/32,320 บาท หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/32,320 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 148/2559

ลว. 20 ม.ค. 59

2 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นการจดัตั้งศูนยผ์ลิต 53,000.00           – ตกลงราคา หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/53,000 บาท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/53,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 154/2559

และบริการน ้าอุปโภคบริโภคฯ ลว. 27 ม.ค. 59

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,800.00             – ตกลงราคา หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/9,800 บาท หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/9,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 155/2559

ลว. 27 ม.ค. 59

4 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 11,050.00           – ตกลงราคา หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/11,050 บาท หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/11,050 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 156/2559

ลว. 27 ม.ค. 59

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 19,615.00           – ตกลงราคา ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชัน่เนอร่ี/19,615 บาท ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชัน่เนอร่ี/19,615 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 157/2559

ลว. 27 ม.ค. 59

6 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 24,080.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/24,080 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/24,080 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 158/2559

ลว. 1 ก.พ. 59

7 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 13,325.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/13,325 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/13,325 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 159/2559

ลว. 1 ก.พ. 59

8 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 13,280.00           – ตกลงราคา ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/13,280 บาท ร้าน วิศรุต ออโตไ้ทร์/13,280 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 160/2559

ลว. 1 ก.พ. 59

9 จดัจา้งเหมาบริการรักาความปลอดภยั สทภ.1 26,000.00           – ตกลงราคา หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 161/2559

ประจ าเดือน มกราคม 2559 ลว. 2 ก.พ. 59

10 จดัจา้งท าเอกสารการประชุมปฏิบติัการ 1,800.00             – ตกลงราคา ร้าน พี เซ็นเตอร์/1,800 บาท ร้าน พี เซ็นเตอร์/1,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 162/2559

เร่ืองฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ลว. 3 ก.พ. 59

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมฯ) 26,000.00           – ตกลงราคา หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/26,000 บาท หสม.เจ.เค.อาร์ ซพัพลาย/26,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 163/2559

ลว. 28 ม.ค. 59

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2559

ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1

วนัที ่  29   เดอืน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559



12 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,300.00             – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/3,300 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์/3,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 164/2559

ลว. 1 ก.พ. 59

13 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน มกราคม 2559 720.00                – ตกลงราคา ร้าน ม่ิงมงคล/720 บาท ร้าน ม่ิงมงคล/720 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 165/2559

ลว. 9 ก.พ. 59

14 จดัซ้ือน ้าด่ืม ประจ าเดือน มกราคม 2559 2,572.00             – ตกลงราคา ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/2,572 บาท ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/2,572 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 166/2559

ลว. 9 ก.พ. 59

15 จดัจา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 1,200.00             – ตกลงราคา ร้าน ล าปาง-กราฟิค/1,200 บาท ร้าน ล าปาง-กราฟิค/1,200 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 167/2559

ลว. 8 ก.พ. 59

16 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 168/2559

ลว. 8 ก.พ. 59

17 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,410.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,410 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,410 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 169/2559

ลว. 8 ก.พ. 59

18 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 11,100.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/11,100 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/11,100 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 170/2559

ลว. 8 ก.พ. 59

19 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 10,875.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/10,875 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/10,875 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 171/2559

ลว. 8 ก.พ. 59

20 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 99,792.00           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,792 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,792 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 172/2559

จ านวน 4,800 ลิตร ลว. 8 ก.พ. 59

21 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,245.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,245 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,245 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 173/2559

ลว. 8 ก.พ. 59

22 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,975.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,975 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,975 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 174/2559

ลว. 8 ก.พ. 59

23 จดัจา้งเหมาติดตั้งระบบไฟแสงสวา่ง, 17,752.00           – ตกลงราคา ร้าน วิสูตรพาณิชย/์17,752 บาท ร้าน วิสูตรพาณิชย/์17,752 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 175/2559

ระบบโทรศพัทภ์ายใน สทภ.1 ลว. 9 ก.พ. 59

24 จดัจา้งท ากรอบรูปอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 500.00                – ตกลงราคา ร้าน ดีโซนกรอบรูป/500 บาท ร้าน ดีโซนกรอบรูป/500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 176/2559

ลว. 10 ก.พ. 59

25 จดัจา้งติดตั้งระบบนาฬิกาไฟฟ้า 890.00                – ตกลงราคา ร้าน วิสูตรพาณิชย/์890 บาท ร้าน วิสูตรพาณิชย/์890 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 177/2559

ลว. 10 ก.พ. 59

26 จดัจา้งเหมาจดัสวนหยอ่มเกาะกลางถนน สทภ.1 39,562.00           – ตกลงราคา ร้าน สวนไมย้ิม้/39,562 บาท ร้าน สวนไมย้ิม้/39,562 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 178/2559

ลว. 10 ก.พ. 59



27 จดัจา้งเหมาร้ือถอนอาคารเก่า,ศาลาเก่า 78,000.00           – ตกลงราคา นายบุญทนั บุรี/78,000 บาท นายบุญทนั บุรี/78,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 179/2559

 พร้อมปรับปรุง บริเวณ สทภ.1 ลว. 12 ก.พ. 59

28 จดัจา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,990.00             – ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์/4,990 บาท หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์/4,990 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 180/2559

ลว. 12 ก.พ. 59

29 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/3,300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 181/2559

ลว. 16 ก.พ. 59

30 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 6,600.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,600 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/6,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 182/2559

ลว. 16 ก.พ. 59

31 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,340.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,340 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,340 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 183/2559

ลว. 16 ก.พ. 59

32 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,240.00             – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,240 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,240 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 184/2559

ลว. 16 ก.พ. 59

33 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 99,792.00           – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,792 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/99,792 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 185/2559

จ านวน 4,800 บาท ลว. 16 ก.พ. 59

34 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 28,776.00           – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/28,776 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/28,776 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 186/2559

ลว. 10 ก.พ. 59

35 จดัจา้งท าป้ายติดตั้งฉากหลงัเวทีห้องประชุม 1 สทภ.1 2,600.00             – ตกลงราคา ร้าน เฟิร์สปรินท/์2,600 บาท ร้าน เฟิร์สปรินท/์2,600 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 187/2559

ลว. 12 ก.พ. 59

36 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 39,760.00           – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/39,760 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/39,760 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 188/2559 

ลว. 12 ก.พ. 59

37 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 30,400.00           – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/30,400 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/30,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 189/2559

ลว. 12 ก.พ. 59

38 จดัจา้งถ่ายเอกสาร 9,840.00             – ตกลงราคา ร้าน พี เซนเตอร์/9,840 บาท ร้าน พี เซนเตอร์/9,840 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 190/2559

ลว. 12 ก.พ. 59

39 จดัจา้งติดตั้งม่านบงัแสงประตูห้องประชุม 2 สทภ.1 2,700.00             – ตกลงราคา ร้าน บีเจ พร้ินต้ิง/2,700 บาท ร้าน บีเจ พร้ินต้ิง/2,700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 191/2559

ลว. 16 ก.พ. 59

40 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ประปา) 16,225.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/16,225 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/16,225 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 192/2559

ลว. 16 ก.พ. 59

41 จดัจา้งท าตรายาง 3,500.00             – ตกลงราคา ร้าน ล าปางบล็อค/3,500 บาท ร้าน ล าปางบล็อค/3,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 193/2559

ลว. 16 ก.พ. 59



42 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 33,990.00           – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/33,990 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/33,990 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 196/2559

ลว. 16 ก.พ. 59

43 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 66,279.00           – ตกลงราคา อู่ สยามโปรวิล/66,279 บาท อู่ สยามโปรวิล/66,279 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 197/2559

ลว. 18 ก.พ. 59

44 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้าพร้อมระบบกระจายน ้า 5,290,000.00       8,287,417.00      e-bidding 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/5,290,000 บาท 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/5,290,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/43/2559

 สนบัสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน 2.หจก.ทรัพยป์กรณ์ วิศวกรรมโยธา ลว. 29 ม.ค. 59

บา้นแม่ตูม หมู่ท่ี 4 ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม  /5,998,000 บาท

จงัหวดัเชียงใหม่ 3.หจก.อ.อุดมการเกษตรพฒันา/6,199,599 บาท

45 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้าพร้อมระบบกระจายน ้า 5,960,000.00       8,287,434.00      e-bidding 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/5,960,000 บาท 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/5,960,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/44/2559

สนบัสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี  2.หจก.อ.อุดมการเกษตรพฒันา/6,133,041 บาท ลว. 29 ม.ค. 59

บา้นปางกลาง  ต  าบลแม่พริก  อ  าเภอแม่สรวย 3.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม/6,190,000 บาท

จงัหวดัเชียงราย

46 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูม่น ้าฝาง  ช่วง 2 13,840,000.00     18,998,915.00    e-bidding 1.หจก.เชียงรายทรายเพชร/13,840,000 บาท 1.หจก.เชียงรายทรายเพชร/13,840,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/45/2559

หมู่ท่ี 1,2,4,9,10,15  ต าบลแม่นาวาง,แม่อาย  2.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/15,154,515 บาท ลว. 29 ม.ค. 59

อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชียงใหม่ 3.หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง/15,575,000 บาท

47 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหูนองซง  ระยะ 2 12,223,015.00     22,499,765.00    e-bidding 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง/12,223,015 บาท 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง/12,223,015 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/46/2559

ต าบลหนองแรด  อ  าเภอเทิง  จงัหวดัเชียงราย 2.หจก.อิฉิโร่ การโยธา/15,229,250 บาท ลว. 29 ม.ค. 59

3.หจก.เชียงรายธนะวงศ/์15,750,000 บาท


