
ล ำดบั งำนที่จัดซื้อ/จัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อ/จ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืก เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซื้อ/จ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซือ้/จ้ำง

1 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 400.00               – ตกลงราคา หจก.เจ เค อาร์ /400 บาท หจก.เจ เค อาร์ /400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 343/2559

ลว. 3 พ.ค. 59

2 จดัจา้งตรายาง 2,850.00            – ตกลงราคา ร้าน ล าปางบล็อค/2,850 บาท ร้าน ล าปางบล็อค/2,850 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 344/2559

ลว. 24 พ.ค. 59

3 จดัจา้งท าเอกสารประกอบการประชุม (น ้าวงั) 10,000.00          – ตกลงราคา ร้าน พี เซนเตอร์/10,000 บาท ร้าน พี เซนเตอร์/10,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 345/2559

คณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน ้าวงั ลว. 24 พ.ค. 59

4 จดัซ้ือวสัดุสารเคมีวิทยาศาสตร์ 98,020.00          – ตกลงราคา หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/98,020 บาท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/98,020 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 346/2559

ลว. 16 พ.ค. 59

5 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นโครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า 80,000.00          – ตกลงราคา หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/80,000 บาท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/80,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 347/2559

พร้อมระบบกระจายน ้าสนบัสนุนสถานศึกษาฯ จงัหวดัเชียงใหม่ ลว. 23 พ.ค. 59

6 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นโครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า 87,500.00          – ตกลงราคา หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/87,500 บาท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/87,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 348/2559

พร้อมระบบกระจายน ้าสนบัสนุนสถานศึกษาฯ จงัหวดัล าปาง ลว. 24 พ.ค. 59

7 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นโครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า 98,400.00          – ตกลงราคา หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/98,400 บาท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/98,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 349/2559

พร้อมระบบกระจายน ้าสนบัสนุนสถานศึกษาฯ จงัหวดัตาก ลว. 25 พ.ค. 59

8 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,455.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,455 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/7,455 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 350/2559

ลว. 25 พ.ค. 59

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 38,250.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/38,250 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/38,250 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 351/2559

ลว.23 พ.ค. 59

10 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 21,200.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/21,200 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/21,200 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 352/2559

ลว. 23 พ.ค. 59

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 40,890.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/40,890 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/40,890 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 353/2559

ลว. 26 พ.ค. 59

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2559

ส านักงานทรัพยากรน า้ภาค 1

วนัที ่  30   เดอืน มิถุนายน   พ.ศ. 2559



12 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 42,745.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/42,745 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/42,745 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 354/2559

ลว. 26 พ.ค. 2559

13 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,980.00            – ตกลงราคา หจก.เจ เค อาร์/6,980 บาท หจก.เจ เค อาร์/6,980 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 355/2559

ลว. 26 พ.ค. 2559

14 จดัซ้ือวสัดุงานบา้น (คูลเลอร์) 7,380.00            – ตกลงราคา ร้าน พีซีโปรดกัส์/7,380 บาท ร้าน พีซีโปรดกัส์/7,380 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 356/2559

ลว. 26 พ.ค. 2559

15 จดัซ้ือวสัดุงานบา้น 16,180.00          – ตกลงราคา บจก.ลกัค ์คลีนน่ิง ซพัพลาย/16,180 บาท บจก.ลกัค ์คลีนน่ิง ซพัพลาย/16,180 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 357/2559

ลว. 2 มิ.ย. 59

16 จดัจา้งติดตั้งม่านบงัแสงประตูส านกังานสทภ.1 7,500.00            – ตกลงราคา ร้าน บีเจ พร้ินต้ิง/7,500 บาท ร้าน บีเจ พร้ินต้ิง/7,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 358/2559

ลว. 2 มิ.ย. 59

17 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,880.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,880 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,880 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 359/2559

ลว. 1 มิ.ย. 59

18 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานส ารวจปฐพีกลศาสตร์ 83,640.00          – ตกลงราคา หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/83,640 บาท หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง/83,640 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 360/2559

ลว. 2 มิ.ย. 59

19 จดัจา้งเหมาท าบอร์ดคณะผูบ้ริหาร 15,000.00          – ตกลงราคา นาย กิตติ พนัธิสืบ/15,000 บาท นาย กิตติ พนัธิสืบ/15,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 361/2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลว. 2 มิ.ย. 59

20 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 12,960.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/12,960 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/12,960 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 362/2559

ลว. 3 มิ.ย. 59

21 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,230.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,230 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,230 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 363/2559

ลว. 3 มิ.ย. 59

22 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 19,400.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/19,400 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/19,400 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 364/2559

ลว. 3 มิ.ย. 59

23 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 1,810.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,810 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/1,810 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 365/2559

ลว. 3 มิ.ย. 59

24 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 14,715.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/14,715 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/14,715 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 366/2559

ลว. 3 มิ.ย. 59

25 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 8,950.00            – ตกลงราคา ร้าน วิสูตรพาณิชย/์8,950 บาท ร้าน วิสูตรพาณิชย/์8,950 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 367/2559

ลว. 8 มิ.ย. 59

26 จดัจา้งท าเอกสารประกอบการประชุม 15,000.00          – ตกลงราคา ร้าน พี เซนเตอร์/15,000 บาท ร้าน พี เซนเตอร์/15,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 368/2559

คณะอนุกรรมการลุ่มน ้าวงั คร้ังท่ี 1/2559 ลว. 3 มิ.ย. 59



27 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 19,800.00          – ตกลงราคา ร้าน วิศรุต ออโต ้ไทร์/19,800 บาท ร้าน วิศรุต ออโต ้ไทร์/19,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 369/2559

ลว. 9 มิ.ย. 59

28 จดัจา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,990.00            – ตกลงราคา ร้าน พีซี ล  าปาง/4,990 บาท ร้าน พีซี ล  าปาง/4,990 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 370/2559

ลว. 9 มิ.ย. 59

29 จดัจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั สทภ.1 26,000.00          – ตกลงราคา หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท หจก.ธงชยัสยามเซฟต้ีการ์ด/26,000 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 371/2559

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2559 ลว. 1 มิ.ย. 59

30 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 11,020.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/11,020 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/11,020 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 372/2559

ลว. 10 มิ.ย. 59

31 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (งานอาคารสถานท่ี) 2,475.00            – ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/2,475 บาท ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/2,475 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 373/2559

ลว. 9 มิ.ย. 59

32 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือน เมษายน 2559 700.00               – ตกลงราคา ร้าน ม่ิงมงคล/700 บาท ร้าน ม่ิงมงคล/700 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 374/2559

ลว. 16 มิ.ย. 59

33 จดัซ้ือน ้าด่ืม ประจ าเดือน เมษายน 2559 3,573.00            – ตกลงราคา ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/3,573 บาท ร้าน ด ารงคพ์รรณ์/3,573 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 375/2559 

ลว. 16 มิ.ย. 59

34 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (ดีเซล) 77,370.00          – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/77,370 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/77,370 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 376/2559

จ านวน 3,000 ลิตร ลว. 15 มิ.ย. 59

35 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน (เบนซีน) 9,894.50            – ตกลงราคา บจก.ล าปางไพศาลบริการ/9,894.50 บาท บจก.ล าปางไพศาลบริการ/9,894.50 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 377/2559

จ านวน 385 ลิตร ลว. 15 มิ.ย. 59

36 จดัจา้งท าป้ายศูนยอ์  านวยการติดตามและแกปั้ญหาอุทกภยั 51,800.00          – ตกลงราคา ร้าน ล าปางบล็อค/51,800 บาท ร้าน ล าปางบล็อค/51,800 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 378/2559

และภยัแลง้ สทภ.1 ลว. 16 มิ.ย. 59

37 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,500.00            – ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/6,500 บาท หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/6,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 379/2559

ลว. 16 มิ.ย. 59

38 จดัจา้งท าตรายาง 1,680.00            – ตกลงราคา ร้าน ล าปางบล็อค/1,680 บาท ร้าน ล าปางบล็อค/1,680 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 380/2559

ลว. 16 มิ.ย. 59

39 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,820.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,820 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,820 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 381/2559

ลว. 17 มิ.ย. 59

40 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 38,690.00          – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/38,690 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/38,690 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 382/2559

ลว. 17 มิ.ย. 59

41 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,510.00            – ตกลงราคา หจก.เจ เค อาร์ /2,510 บาท หจก.เจ เค อาร์ /2,510 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 383/2559

ลว. 20 มิ.ย. 59



42 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 38,417.00          – ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/38,417 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซนเตอร์/38,417 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 384/2559

ลว. 16 มิ.ย. 59

43 จดัจา้งถ่ายเอกสาร 19,850.00          – ตกลงราคา ร้าน พี เซนเตอร์/19,850 บาท ร้าน พี เซนเตอร์/19,850 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 386/2559

ลว. 21 มิ.ย. 59

44 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 89,180.00          – ตกลงราคา ร้าน เขลางคพ์าณิชย/์89,180 บาท ร้าน เขลางคพ์าณิชย/์89,180 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 387/2559

ลว. 22 มิ.ย. 59

45 จดัจา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์เพ่ือประกอบการเผยแพร่ 75,500.00          – ตกลงราคา ร้าน หวัเวียง อิงคเ์จท/75,500 บาท ร้าน หวัเวียง อิงคเ์จท/75,500 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 388/2559

ให้ความรู้และเสริมสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัทรัพยากรน ้า ลว. 20 มิ.ย. 59

46 จดัจา้งท าป้ายสนบัสนุนน ้าด่ืมกิจกรรมโครงการส่งเสริม 300.00               – ตกลงราคา ร้าน เฟริสทป์ร้ินท/์300 บาท ร้าน เฟริสทป์ร้ินท/์300 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 389/2559

และพฒันาบริการท่องเทียวสีเขียว (GREEN TOURISM) ลว. 23 มิ.ย. 59

47 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 6,108.63            – ตกลงราคา บจก.โตโยตา้ ล าปาง/6,108.63 บาท บจก.โตโยตา้ ล าปาง/6,108.63 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 390/2559

ลว. 20 มิ.ย. 59

48 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 32,267.00          – ตกลงราคา ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/32,267 บาท ร้าน เอ ซี ซี สเตชัน่เนอร่ี/32,267 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 391/2559

ลว. 24 มิ.ย. 59

49 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 5,130.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/5,130 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/5,130 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 392/2559

ลว. 21 มิ.ย. 59

50 จดัจา้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 2,615.00            – ตกลงราคา ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,615 บาท ร้าน ดี อะไหล่ ล าปาง/2,615 บาท ราคาต ่าสุดและคุณภาพพสัดุ 393/2559

ลว. 21 มิ.ย. 59



51 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  หมู่ท่ี 4 489,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/489,600 บาท 1.หจก.สามเพชร/489,600 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/50/2559

ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 25 มี.ค. 59

52 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองวงัยาง  หมู่ท่ี 7 496,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/496,600 บาท 1.หจก.สามเพชร/496,600 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/51/2559

ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 25 มี.ค. 59

53 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองบา้นนอ้ย  หมู่ท่ี 1 491,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/491,900 บาท 1.หจก.สามเพชร/491,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/52/2559

ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 25 มี.ค. 59

54 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  หมู่ท่ี 5 496,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/496,600 บาท 1.หจก.สามเพชร/496,600 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/53/2559

ต าบลวงัยาง อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 25 มี.ค. 59

55 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้าศูนยวิ์จยัและพฒันา 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/54/2559

การเกษตรเชียงใหม่ (ฝาง) ต าบลโป่งน ้าร้อน /497,900 บาท /497,900 บาท ลว. 28 มี.ค. 59

อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

56 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหู้วยแม่ใจ  บา้นเปียงกอก 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/55/2559

ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ /497,900 บาท /497,900 บาท ลว. 28 มี.ค. 59

57 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟ ูบา้นศรีดอนชยั 496,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/56/2559

หมู่ท่ี 18 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ /496,900 บาท /496,900 บาท ลว. 28 มี.ค. 59

58 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟ ูบา้นใหม่ชยาราม 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/57/2559

หมู่ท่ี 19 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ /497,900 บาท /497,900 บาท ลว. 28 มี.ค. 59

59 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟพูร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/58/2559

บา้นสนัทรายคองนอ้ย  หมู่ท่ี 6  ต าบลเวียง /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 28 มี.ค. 59

อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

60 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟพูร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/59/2559

บา้นใหม่คลองนอ้ย  หมู่ท่ี 17  ต าบลเวียง /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 28 มี.ค. 59

อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่

61 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟพูร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/60/2559

หมู่ท่ี 10  ต าบลเวียง อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 28 มี.ค. 59

62 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟพูร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/61/2559

หมู่ท่ี 20 ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59

63 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟพูร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/484,900บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/484,900บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/62/2559

หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59



64 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟพูร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/63/2559

หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59

65 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟพูร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/449,900บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/449,900บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/64/2559

บา้นโกสินทร์นิมิตร หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

66 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟพูร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/65/2559

บา้นทรายมูล หมู่ท่ี 23 ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

67 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองบึงปอแดง  หมู่ท่ี 6 496,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์496,600บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์496,600บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/66/2559

ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

68 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองวน  หมู่ท่ี 7 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,900บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,900บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/67/2559

ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

69 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองบา้นหนองชายกลอย  หมู่ท่ี 8 496,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์496,600บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์496,600บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/68/2559

ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

70 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองสะพาน4  หมู่ท่ี 5 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์497,900บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์497,900บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/69/2559

ต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

71 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองมาบไทร   บา้นบึงพรานนอม 494,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,800บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,800บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/70/2559

หมู่ท่ี 10  ต าบลประชาสุขสนัต ์ อ  าเภอจานกระบือ ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัก าแพงเพชร

72 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองลานหิน  บา้นลานหิน 399,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,800บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,800บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/71/2559

หมู่ท่ี 5  ต าบลลานดอกไม ้ อ  าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

73 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองไข่น ้า  บา้นหนองกองเหนือ 494,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,800บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,800บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/72/2559

หมู่ท่ี 10  ต าบลนาบ่อค า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

74 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองโก ้บา้นมอเจริญ 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์489,800บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์489,800บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/73/2559

หมู่ท่ี 13  ต าบลนาบ่อค า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

75 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองสะเอียง  บา้นทุ่งสวน 494,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,800บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,800บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/74/2559

หมู่ท่ี 7 ต าบลนครชุม  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

76 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองเข ้ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,900บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์494,900บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/75/2559

หมู่ท่ี 10  ต าบลนครชุม  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59



77 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟอู่างเก็บน ้าหนองกอง 488,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์48600บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์488600บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/76/2559

หมู่ท่ี 7 ต าบลนาบ่อค า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

78 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า บา้นกอ้จอก 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์479,900บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์479,900บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/77/2559

ต าบลกอ้  อ  าเภอล้ี  จงัหวดัล าพนู ลว. 29 มี.ค. 59

79 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  ต  าบลทากาศ  498,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์498,500บาท 1.หจก.ภูมิทรนีรานนัต/์498,500บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/78/2559

อ าเภอแม่ทา  จงัหวดัล าพนู ลว. 29 มี.ค. 59

80 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองเสธหนัน่ หมู่ท่ี 12 498,400.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เพชรสามคัคี/498,400บาท 1.หจก.เพชรสามคัคี/498,400บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/79/2559

ต าบลวงัชะโอน  อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

81 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองผีหลอก หมู่ท่ี 13 499,200.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เพชรสามคัคี/499,200บาท 1.หจก.เพชรสามคัคี/499,200บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/80/2559

ต าบลวงัชะโอน  อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

82 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองดงสกั หมู่ท่ี 11 499,400.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เพชรสามคัคี/499,400บาท 1.หจก.เพชรสามคัคี/499,400บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/81/2559

ต าบลวงัชะโอน  อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

83 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองวงัชะโอน หมู่ท่ี 10 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เพชรสามคัคี/497,900บาท 1.หจก.เพชรสามคัคี/497,900บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/82/2559

ต าบลวงัชะโอน  อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

84 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองสาแหวด หมู่ท่ี 1 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เพชรสามคัคี/497,900บาท 1.หจก.เพชรสามคัคี/497,900บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/83/2559

ต าบลวงัชะโอน  อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

85 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองพยาร้องววัแดง  หมู่ท่ี 1 495,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/84/2559

บา้นร้องววัแดง หมู่ท่ี 3 ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสนัก าแพง /497,900 /497,900 ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

86 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูสระเก็บน ้าหนองบวั บา้นหนองบวั หมู่ท่ี 7 497,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/85/2559

ต าบลแม่งแตง  อ  าเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่ /497,600 บาท /497,600 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

87 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูสระเก็บน ้าห้วยชมพู บา้นห้วยชมพู  หมู่ท่ี 8 494,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/86/2559

ต าบลแม่งแตง  อ  าเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่ /494,600 บาท /494,600 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

88 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟสูระเก็บน ้าบา้นหวัป่าห้า บา้นหวัป่าห้า 494,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/87/2559

หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่งแตง  อ  าเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่ /494,800 บาท /494,800 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

89 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟสูระเก็บน ้าห้วยแม่ทะ บา้นแม่ทะ 495,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 1.หจก.วรพงษ ์เอน็จิเนียร่ิง202 ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/88/2559

หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่งแตง  อ  าเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่ /495,900 บาท /495,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

90 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า หมู่ท่ี 10 494,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/494,800 บาท 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/494,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/89/2559

ต าบลปางมะค่า  อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59



91 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองอ่างหินเพลิง  หมู่ท่ี 12 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/479,900 บาท 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/479,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/90/2559

ต าบลปางมะค่า  อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

92 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองท่าตาอยู ่ หมู่ท่ี 13 479,300.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/479,300 บาท 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/479,300 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/91/2559

ต าบลปางมะค่า  อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

93 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  หมู่ท่ี 15 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/479,900 บาท 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/479,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/92/2559

ต าบลปางมะค่า  อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

94 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  หมู่ท่ี 18 497,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/497,600 บาท 1.หจก.เล็กเจิรญก่อสร้าง/497,600 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/93/2559

ต าบลปางมะค่า  อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 29 มี.ค. 59

95 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/480,000 บาท 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/480,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/94/2559

บา้นไชยสถาน  หมู่ท่ี 4 ต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

96 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/484,900 บาท 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/484,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/95/2559

บา้นปงสนุก หมู่ท่ี 2 ต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

97 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 450,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/450,000 บาท1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/450,000 บาทราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/96/2559

บา้นป่าแขม  หมู่ท่ี 4  ต าบลบา้นมาง  อ  าเภอเชียงม่วน ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

98 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 450,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/450,000 บาท1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/450,000 บาทราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/97/2559

บา้นมาง  หมู่ท่ี 1  ต าบลบา้นมาง  อ  าเภอเชียงม่วน ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

99 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/495,000 บาท 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/98/2559

บา้นท่าฟ้าใต ้หมู่ท่ี 2 ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

100 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/480,000 บาท 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/480,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/99/2559

บา้นจ าไก่ หมู่ท่ี 4  ต าบลสนัโคง้ อ  าเภอดอกค าใต้ ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

101 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/480,000 บาท 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/480,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/100/2559

บา้นสนัป่าตอง หมู่ท่ี 2  ต าบลสนัโคง้ อ  าเภอดอกค าใต้ ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**



102 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 450,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/450,000 บาท 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/450,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/101/2559

 หมู่ท่ี 3  ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง  จงัหวดัพะเยา ลว. 29 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

103 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 454,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/454,900 บาท 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/454,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/102/2559

 หมู่ท่ี 4  ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

104 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/489,900 บาท 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/489,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/103/2559

บา้นห้วยน ้า หมู่ท่ี 14  ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

105 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/489,900 บาท 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/489,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/104/2559

บา้นหวัทุ่ง  หมู่ท่ี 3 ต าบลวงัซา้ย อ าเภอวงัเหนือ ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

106 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/105/2559

บา้นป่าซางพฒันา  หมู่ท่ี 15 ต าบลแม่เจดีย ์ อ  าเภอเวียงป่าเป้า /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย **ยกเลิก**

107 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/106/2559

บา้นสนัมะนะ หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่เจดีย ์ อ  าเภอเวียงป่าเป้า /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย **ยกเลิก**

108 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/107/2559

บา้นใหม่พฒันา หมู่ท่ี 12 ต าบลแม่เจดีย ์ อ  าเภอเวียงป่าเป้า /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

109 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/108/2559

บา้นจ าบอน หมู่ท่ี 5  ต าบลแม่เจดีย ์ใหม่ อ  าเภอเวียงป่าเป้า /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย **ยกเลิก**

110 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 485,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/109/2559

บา้นโป่งป่าตอง หมู่ท่ี 14  ต าบลแม่เจดีย ์ใหม่ อ  าเภอเวียงป่าเป้า /485,000 บาท /485,000 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย **ยกเลิก**

111 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/110/2559

บา้นห้วยชมพ ูหมู่ท่ี 11  ต าบลแม่เจดีย ์ใหม่ อ  าเภอเวียงป่าเป้า /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย



112 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 491,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูดาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/111/2559

บา้นป่าเหียง หมู่ท่ี 8  ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ /491,900 บาท /491,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

113 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าภายในส านกังานทรัพยากรน ้าภาค1 494,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/112/2559

หมู่ท่ี 15  ต าบลบ่อแฮว้ อ  าเภอวงัเมือง จงัหวดัล าปาง /494,800 บาท /494,800 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

114 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/113/2559

บา้นดอนงาม หมู่ท่ี 8  ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

115 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/114/2559

บา้นทุ่งงามพฒันา หมู่ท่ี 11  ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

116 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/115/2559

บา้นทุ่งงามหลวง หมู่ท่ี 3 ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

117 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/116/2559

บา้นแม่ก้ึด หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม /498,900 บาท /498,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

118 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส 1.หจก.ล าปาง เซน เซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/117/2559

บา้นสบเสริม หมู่ท่ี 9 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

119 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าหนองกระทิง 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เรืองเศรษฐ/495,000 บาท 1.หจก.เรืองเศรษฐ/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/118/2559

ต าบลเวียงใต ้อ  าเภอปาย จ าหวดัแม่ฮ่องสอน ลว. 29 มี.ค. 59

120 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/119/2559

บา้นยางเปียง หมู่ท่ี 2 ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

121 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/120/2559

บา้นดง หมู่ท่ี 9 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่



122 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/121/2559

บา้นแมว้กองซาง ต  าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย  ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

123 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/122/2559

บา้นยางเปาใต ้หมู่ท่ี 2  ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

124 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/123/2559

บา้นยางเปาเหนือ หมู่ท่ี 14  ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

125 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/124/2559

บา้นสบอมแฮด หมู่ท่ี 18  ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

126 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า พร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท 1.หจก.ส่ีแควการโยธา/489,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/125/2559

บา้นอมก๋อย (หลิม) หมู่ท่ี 1  ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

127 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูหนองหลวง  บา้นสนัตน้เปา  หมู่ท่ี 1 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,900 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/126/2559

 ต  าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

128 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหูนองอ่ึง  หมู่ท่ี 4  ต าบลจอมสวรรค์ 487,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/127/2559

อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

129 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า หมู่ท่ี 7  ต าบลจอมสวรรค์ 487,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/128/2559

อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

130 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหูนองตน้ง้ิว หมู่ท่ี 6  ต าบลจอมสวรรค์ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,900 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/129/2559

อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

131 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหูนองจ้ิน บา้นป่าซางนอ้ย หมู่ท่ี 5 490,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/490,000 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/490,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/130/2559

ต าบลแม่ค  า  อ  าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59

**ยกเลิก**



132 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหูนองทรายทอง  บา้นร่องก๊อ หมู่ท่ี 4 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,900 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/131/2559

ต าบลแม่ค  า อ  าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

133 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 487,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/132/2559

 หมู่ท่ี5 ต าบลสนัทราย  อ  าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย ลว. 29 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

134 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าสนบัสนุนโครงการอนัเน่ือง 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/494,900 บาท1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/494,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/133/2559

มาจากพระราชด าริ ศูนยพ์ฒันา โครงการหลวงห้วยลึก ระยะ 5 ลว. 29 มี.ค. 59

ต าบลปิงโคง้ อ  าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

135 โครงการปรัยบปรุงซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยแกว้ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/494,900 บาท1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/494,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/134/2559

บา้นร่มโพธ์ิทอง ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ลว. 29 มี.ค. 59

136 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟอู่างเก็บน ้าคลองตะแบก 498,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/498,000 บาท1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/498,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/135/2559

บา้นหนองมะค่า หมู่ท่ี 12 ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัตาก

137 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/484,900 บาท1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/484,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/136/2559

บา้นห้วยเป้ง หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นค่า อ  าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง ลว. 29 มี.ค. 59

138 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/449,700 บาท1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/449,700 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/137/2559

บา้นโป่งหลวง หมู่ท่ี 15 ต าบลบา้นเอ้ือม  อ  าเภอเมือง ลว. 29 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้า 475,200.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/475,200 บาท1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/475,200 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/138/2559

แม่เส้า  ต  าบลทาสบเส้า  อ  าเภอแม่ทา  จงัหวดัล าพนู ลว. 29 มี.ค. 59

140 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/480,000 บาท1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/480,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/139/2559

บา้นปวงค า  หมู่ท่ี 9 ต าบลล้ี อ  าเภอล้ี  จงัหวดัล าพนู ลว. 29 มี.ค. 59

141 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/494,800 บาท1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง/494,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/140/2559

บา้นพระธาตุห้าดาว  หมู่ท่ี 15 ต าบลล้ี อ  าเภอล้ี จงัหวดัล าพนู ลว. 29 มี.ค. 59

142 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองวงัพลบั  หมู่ท่ี 4  498,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เพชรสามคัคี/498,900 บาท 1.หจก.เพชรสามคัคี/498,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/141/2559

 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

143 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหนองตะเคียน  หมู่ท่ี 5  498,400.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เพชรสามคัคี/498,400 บาท 1.หจก.เพชรสามคัคี/498,400 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/142/2559

 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59



144 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองโพธ์ิขวญั  หมู่ท่ี 7  494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เพชรสามคัคี/494,900 บาท 1.หจก.เพชรสามคัคี/494,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/143/2559

 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

145 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองวงัเรียง  หมู่ท่ี 7  495,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เพชรสามคัคี/495,800 บาท 1.หจก.เพชรสามคัคี/495,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/144/2559

 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

146 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองแม่วงก ์  หมู่ท่ี 2 484,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/484,800 บาท 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/484,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/145/2559

  ต  าบลปางมะค่า อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

147 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  หมู่ท่ี 20 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/497,900 บาท 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/497,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/146/2559

 ต าบลปางมะค่า อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

148 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหู้วยดด  หมู่ท่ี 22 495,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/495,800 บาท 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/495,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/147/2559

  ต  าบลปางมะค่า อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

149 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  หมู่ท่ี 6 489,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/489,600 บาท 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/489,600 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/148/2559

 ต าบลปางมะค่า อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

150 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า   หมู่ท่ี 7 497,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/497,700 บาท 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/497,700 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/149/2559

 ต าบลปางมะค่า อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

151 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  หมู่ท่ี 9 449,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/449,600 บาท 1.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง/449,600 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/150/2559

 ต าบลปางมะค่า อ  าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

152 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหลอด  หมู่ท่ี 11 497,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/497,000 บาท 1.หจก.สามเพชร/497,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/151/2559

 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

153 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองอีโก่ง  หมู่ท่ี 13 498,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/498,800 บาท 1.หจก.สามเพชร/498,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/152/2559

 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

154 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหนองกรับ  หมู่ท่ี 16 494,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/494,600 บาท 1.หจก.สามเพชร/494,600 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/153/2559

 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี  จงัหวดัก าแพงเพชร ลว. 30 มี.ค. 59

155 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/154/2559

 บา้นจอมแจง้ หมู่ท่ี 4  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง  /498,600 บาท /498,600 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**

156 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/155/2559

 บา้นน ้าบ่อหลวง หมู่ท่ี 2  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง  /484,600 บาท /484,600 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**



157 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/156/2559

 บา้นโรงววั หมู่ท่ี 1  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง  /494,600 บาท /494,600 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**

158 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/157/2559

 บา้นหนองห้า หมู่ท่ี 5  ต าบลน ้าบ่อหลวง  อ  าเภอสนัป่าตอง  /489,600 บาท /489,600 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**

159 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 486,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/158/2559

 บา้นหนองไหว หมู่ท่ี 6  ต าบลน ้าบ่อหลวง  อ  าเภอสนัป่าตอง  /486,500 บาท /486,500 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**

160 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/159/2559

 บา้นห้วยโทง้ หมู่ท่ี 8  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง  /497,600 บาท /497,600 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**

161 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900 บาท1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/160/2559

 บา้นทุ่งผ้ึง หมู่ท่ี 4  ต าบลทุ่งผ้ึง  อ  าเภอแจห่้ม  จงัหวดัล าปาง ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

162 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900 บาท1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/161/2559

 บา้นหนองกอก หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่สุก ลว. 30 มี.ค. 59

อ าเภอแจห่้ม  จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

163 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900 บาท1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/162/2559

 บา้นใหม่ผา้ขาว หมู่ท่ี 3 ต าบลวิเชตรนคร อ าเภอแจห่้ม  ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

164 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900 บาท1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/163/2559

 บา้นดอนหวัวงั หมู่ท่ี 5 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉตัร  ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

165 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/489,600  บาท1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/489,600  บาทราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/164/2559

 บา้นไร่ศิลาทอง  ต  าบลพิชยั อ  าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

166 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900  บาท1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/449,900  บาทราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/165/2559

 บา้นร่องเดาะ  หมู่ท่ี 9  ต าบลร่องเดาะ อ าเภอวงัเหนือ ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**



167 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 493,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/493,700  บาท1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง/493,700  บาทราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/166/2559

 บา้นห้วยกอ้ด  หมู่ท่ี 2  ต าบลร่องเดาะ อ าเภอวงัเหนือ ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

168 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/494,900 บาท 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/494,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/167/2559

 บา้นตน้ผ้ึง  หมู่ท่ี 16  ต าบลร่องเดาะ อ าเภอวงัเหนือ ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

169 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/494,900 บาท 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/494,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/168/2559

 บา้นทุ่งฝงู  หมู่ท่ี 4  ต าบลร่องเดาะ อ าเภอวงัเหนือ ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

170 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้าฝายทุ่งกวา้ง 494,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วงศจิ์ระ/494,800 บาท 1.หจก.วงศจิ์ระ/494,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/169/2559

 บา้นทุ่ง หมู่ท่ี 4  ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมืองปาน  จงัหวดัล าปาง ลว. 30 มี.ค. 59

171 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้าฝายแม่ขวา 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วงศจิ์ระ/489,800 บาท 1.หจก.วงศจิ์ระ/489,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/170/2559

 บา้นท่าเด่ือ หมู่ท่ี 7 ต าบลหวัเมือง อ าเภอเมืองปาน  จงัหวดัล าปาง ลว. 30 มี.ค. 59

172 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าฝายทุง่โก๋น 489,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วงศจิ์ระ/489,800 บาท 1.หจก.วงศจิ์ระ/489,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/171/2559

 บา้นไร่ หมู่ท่ี 4 ต าบลหวัเมือง อ าเภอเมืองปาน  จงัหวดัล าปาง ลว. 30 มี.ค. 59

173 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกู๊ดวิลลก่์อสร้าง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกู๊ดวิลลก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/172/2559

 บา้นพะโท หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่ก๊ิ อ  าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน /479,500 บาท /479,500 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

174 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 440,400.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกู๊ดวิลลก่์อสร้าง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกู๊ดวิลลก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/173/2559

 บา้นทรายขาว หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่ฮ้ี อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  /440,400 บาท /440,400 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

175 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 474,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เรืองเศรษฐ/474,900 บาท 1.หจก.เรืองเศรษฐ/474,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/174/2559

 บา้นท่าขา้มเหนือ หมู่ท่ี 8 ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง  ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

176 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เรืองเศรษฐ/495,000 บาท 1.หจก.เรืองเศรษฐ/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/175/2559

 บา้นป่าหมาก หมู่ท่ี 11 ต าบลบา้นกาศ  อ  าเภอแม่สะเรียง  ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

177 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เรืองเศรษฐ/489,900 บาท 1.หจก.เรืองเศรษฐ/489,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/176/2559

 บา้นแม่ตอ้บใต ้หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง  ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน



178 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เรืองเศรษฐ/495,000บาท 1.หจก.เรืองเศรษฐ/495,000บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/177/2559

 บา้นแม่หาร หมู่ท่ี 4  ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง  ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

179 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/178/2559

 บา้นหวัฝาย หมู่ท่ี 7  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง  /494,500 บาท /494,500 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**

180 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/479,900 บาท 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/479,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/179/2559

 บา้นพระธาตุจอมปิง หมู่ท่ี 8  ต าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

181 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/489,900 บาท 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/489,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/180/2559

 บา้นตน้ผ้ึง หมู่ท่ี 5  ต าบลใหม่พฒันา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ลว. 30 มี.ค. 59

182 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 447,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/447,600 บาท 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/447,600 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/181/2559

  หมู่ท่ี 3  ต าบลไหล่หิน  อ  าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง ลว. 30 มี.ค. 59

183 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 447,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/447,600 บาท 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/447,600 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/182/2559

  หมู่ท่ี 1  ต าบลไหล่หิน  อ  าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ลว. 30 มี.ค. 59

184 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/449,900 บาท 1.หจก.ล าปางรักษรินทร์/449,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/183/2559

 บา้นจอมปิง หมู่ท่ี 5  ต าบลนาแกว้  อ  าเภอเกาะคา ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

185 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/184/2559

 บา้นท่าฟ้าเหนือ หมู่ท่ี 1  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

186 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/185/2559

 บา้นทุ่งหนอง หมู่ท่ี 5  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

187 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/186/2559

 บา้นราษฎร์พฒันา หมู่ท่ี 8  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

188 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/187/2559

 บา้นสระใต ้หมู่ท่ี 4  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**



189 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/188/2559

 บา้นสะเหนือ หมู่ท่ี 3  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

190 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/189/2559

 บา้นหล่าย หมู่ท่ี 6  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

191 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/190/2559

 บา้นห้วยกา้งปลา หมู่ท่ี 13 ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

192 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/191/2559

 บา้นเหล่าพฒันา หมู่ท่ี 10 ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

193 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/192/2559

 บา้นทุ่งกาไชย หมู่ท่ี 5 ต าบลคือเวียง อ าเภอดอกค าใต้ /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

194 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/193/2559

 บา้นทุ่งแขม หมู่ท่ี 9 ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

195 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/194/2559

 บา้นห้วยไฟพฒันา หมู่ท่ี 13 ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

196 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/195/2559

 หมู่ท่ี 6 ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

197 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/196/2559

 หมู่ท่ี 9 ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

198 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 469,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/197/2559

 บา้นดอยแฝก หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ /469,900 บาท /469,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**



199 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/198/2559

 บา้นป่าแฝกเหนือ หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

200 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/199/2559

 บา้นแม่สุก หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ /498,000 บาท /498,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

201 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 486,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/486,900 บาท1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/486,900 บาทราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/200/2559

 บา้นแม่สุกดอย หมู่ท่ี 9 ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

202 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 482,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/482,000 บาท1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/482,000 บาทราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/201/2559

 บา้นแม่สุกน ้าลอ้ม หมู่ท่ี 10 ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

203 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/479,900 บาท1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี/479,900 บาทราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/202/2559

 บา้นทุ่งปาข่า หมู่ท่ี 6 ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา **ยกเลิก**

204 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 487,100.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,100 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,100 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/203/2559

 บา้นดอยจนั หมู่ท่ี 1 ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย **ยกเลิก**

205 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 487,100.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/204/2559

 บา้นศรีดอนมูล หมู่ท่ี 9 ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน /487,100 บาท /487,100 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย **ยกเลิก**

206 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 475,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/205/2559

 บา้นห้วยอม้นอก หมู่ท่ี 9 ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง /475,000 บาท /475,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย **ยกเลิก**

207 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/206/2559

 บา้นวงันอ้ย หมู่ท่ี 5 ต าบลสนัมะค่า อ  าเภอป่าแดด /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย **ยกเลิก**

208 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 488,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/207/2559

 บา้นป่าลนั หมู่ท่ี 5 ต าบลวงัทอง อ าเภอป่วงัเหนือ /488,900 บาท /488,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**



209 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/208/2559

 บา้นใหม่หล่ายท่า หมู่ท่ี 2  ต าบลวงัซา้ย  อ  าเภอวงัเหนือ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

210 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/209/2559

 บา้นฮ่าง หมู่ท่ี 4  ต าบลวงัทรายค า  อ  าเภอวงัเหนือ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

211 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/210/2559

 บา้นแม่เยน็ หมู่ท่ี 4 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ /484,700 บาท /484,700 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

212 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 491,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/211/2559

 บา้นห้วยข่อย หมู่ท่ี 3 ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ /491,900 บาท /491,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

213 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/212/2559

 บา้นเหล่ายาว หมู่ท่ี 4 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม /479,500 บาท /479,500 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

214 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/213/2559

 บา้นแม่ห้อม หมู่ท่ี 10 ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

215 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 481,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/214/2559

 บา้นหนองจอก หมู่ท่ี 9 ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม /481,900 บาท /481,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

216 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/215/2559

 บา้นสบแม่ท  า หมู่ท่ี 2 ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม /497,900 บาท /497,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

217 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส 1.หจก.ล าปางเชนเซอร์วิส ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/216/2559

 บา้นน ้าโทก หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

218 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/217/2559

 บา้นก่ิวหลวง หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นก่ิว อ าเภอแม่ทะ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**



219 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/218/2559

 บา้นดอนไฟ หมู่ท่ี 7 ต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ /449,700 บาท /449,700 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

220 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/219/2559

 บา้นนากวาง หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

221 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/220/2559

 บา้นนาบง หมู่ท่ี 4 ต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

222 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ 1.หจก.ทิพยพ์นูลาภ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/221/2559

 บา้นจวา้ก หมู่ท่ี 5 ต าบลม่ทะ อ าเภอแม่ทะ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

223 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/222/2559

 บา้นห้วยข้ีนก หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

224 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/223/2559

 บา้นสนัป่าสกั หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

225 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/224/2559

 บา้นม่วงสามปี หมู่ท่ี 8 ต าบลล้ี อ  าเภอล้ี /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าพนู **ยกเลิก**

226 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/225/2559

 บา้นเด่นอดม หมู่ท่ี 5 ต าบลผาบงั อ าเภอแม่พริก /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

227 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/226/2559

 บา้นตน้ธง หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่ปุ อ  าเภอแม่พริก /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

228 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/227/2559

 บา้นโป่งขาม หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่ปุ อ  าเภอแม่พริก /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง



229 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/228/2559

 บา้นตน้ธง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่ปุ อ  าเภอแม่พริก /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

230 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/229/2559

 บา้นแม่ทะหลวง หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่ทะอ าเภอแม่ทะ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

231 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/230/2559

 บา้นสบเป๊าะ หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่ทะอ าเภอแม่ทะ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

232 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/231/2559

 บา้นสามขา หมู่ท่ี 6 ต าบลหวัเสือ อ าเภอแม่ทะ /449,700 บาท /449,700 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

233 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/232/2559

 บา้นทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ท่ี 2 ต าบลวอแกว้ อ าเภอห้างฉตัร /497,900 บาท /497,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

234 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/233/2559

 บา้นวอแกว้ หมู่ท่ี 3 ต าบลวอแกว้ อ าเภอห้างฉตัร /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

235 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/234/2559

 บา้นหล่ายทุ่ง หมู่ท่ี 4 ต าบลวอแกว้ อ าเภอห้างฉตัร /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

236 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/235/2559

 บา้นแม่ทะ หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

237 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 488,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/236/2559

 บา้นยางออ้ย หมู่ท่ี 4 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉตัร /488,600 บาท /488,600 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง **ยกเลิก**

238 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองวงัน ้าแดง หมู่ท่ี 8  497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/237/2559

 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร /497,900 บาท /497,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**



239 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟลูองหนองขวญั  หมู่ท่ี 9 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/238/2559

 ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร /497,900 บาท /497,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

240 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหนองขวญั หมู่ท่ี 2  497,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/239/2559

 ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร /497,500 บาท /497,500 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

241 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหนองขวญั  หมู่ท่ี 7  498,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/240/2559

 ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร /498,800 บาท /498,800 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

242 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า บา้นทุ่งทราย หมู่ท่ี 1  448,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/241/2559

 ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร /448,900 บาท /448,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

243 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้าหนองอีโด ้บา้นนา หมู่ท่ี 3  440,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/242/2559

 ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร /440,500 บาท /440,500 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

244 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหมูดุด  หมู่ท่ี 2 498,400.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/243/2559

 ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร /498,400 บาท /498,400 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

245 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองวงัผ้ึง  หมู่ท่ี 6 496,200.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/244/2559

 ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร /496,200 บาท /496,200 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

246 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองเสธหนัน่  หมู่ท่ี 8 498,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/245/2559

 ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร /498,800 บาท /498,800 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

247 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองดงสกั  หมู่ท่ี 9 495,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/246/2559

 ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร /495,800 บาท /495,800 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

**ยกเลิก**

248 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/247/2559

 บา้นร่องแมด หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจุน /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา



249 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/248/2559

 บา้นนาหนุน หมู่ท่ี 2  ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

250 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 477,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/249/2559

 บา้นผาลาด หมู่ท่ี 7 ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา /477,900 บาท /477,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

251 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/250/2559

 บา้นห้วยส้าน หมู่ท่ี 4 ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

252 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 486,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/251/2559

 บา้นแม่จวา้ หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา /486,900 บาท /486,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

253 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 486,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/252/2559

 บา้นแม่จวา้กลาง หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ /486,900 บาท /486,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

254 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 486,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/253/2559

 บา้นแม่จวา้เหนือ หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ /486,900 บาท /486,900 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

255 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/254/2559

 บา้นแม่สุก หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา /498,000 บาท /498,000 บาท ลว. 30 มี.ค. 59

256 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/494,900 บาท 1.หจก.สามเพชร/494,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/255/2559

 บา้นโป่งน ้าร้อน  ต  าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอคลองลาน ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัก าแพงเพชร

257 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/479,800 บาท 1.หจก.สามเพชร/479,800 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/256/2559

 บา้นท่ากระบาก หมู่ท่ี 6  ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอคลองลาน ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัก าแพงเพชร

258 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามเพชร/489,700 บาท 1.หจก.สามเพชร/489,700 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/257/2559

 หมู่ท่ี 2  ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอคลองลาน ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัก าแพงเพชร



259 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 475,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/475,000 บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/475,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/258/2559

 บา้นโล๊ะป่าห้าใหม่ หมู่ท่ี 22  ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

260 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/259/2559

 บา้นโล๊ะป่าห้า หมู่ท่ี 7  ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

261 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/260/2559

 บา้นปางลาว หมู่ท่ี 10  ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

262 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/261/2559

 บา้นห้วยเจริญ หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

263 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท 1.หจก.เดชถาวรก่อสร้าง/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/262/2559

 บา้นเวียงกลาง หมู่ท่ี 21  ต าบลแม่ขา้วตม้ อ าเภอเมือง ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

264 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟอู่างเก็บน ้าห้วยชะลาด  บา้นยางโองนอก 496,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/496,700 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/496,700 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/263/2559

 หมู่ท่ี 7  ต าบลแม่สลิด อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ลว. 31 มี.ค. 59

265 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,300.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/479,300 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/479,300 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/264/2559

 หมู่ท่ี 2  ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ลว. 31 มี.ค. 59

266 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,300.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/479,300 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/479,300 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/265/2559

 หมู่ท่ี 8  ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก ลว. 31 มี.ค. 59

267 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/484,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/484,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/266/2559

 บา้นสองแควพฒันา  ต  าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัตาก

268 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/484,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/484,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/267/2559

 บา้นหนองเชียงคา หมู่ท่ี 6  ต าบลยกกระบตัร อ าเภอสามเงา ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัตาก

269 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/479,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/479,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/268/2559

 บา้นวงัไคร้ หมู่ท่ี 3 ต าบลวงัหมนั อ าเภอสามเงา ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัตาก



270 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 474,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/269/2559

บา้นชะลาดระฆงั หมู่ท่ี .4  ต าบลโป่งแดง  อ  าเภอเมือง ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัตาก

271 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 474,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/270/2559

บา้นดงซ่อม หมู่ท่ี 3 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ลว. 31 มี.ค. 59

272 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 474,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/271/2559

บา้นเด่นคา หมู่ท่ี 5 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ลว. 31 มี.ค. 59

273 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 474,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/272/2559

บา้นเด่นววัน ้าทิพย ์หมู่ท่ี 12 ต าบลเชียงทอง  อ  าเภอวงัเจา้ ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัตาก

274 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 474,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/273/2559

บา้นตลุกแขม หมู่ท่ี 11 ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก ลว. 31 มี.ค. 59

275 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 474,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/274/2559

บา้นหนองมะค่า หมู่ท่ี 12 ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัตาก

276 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 474,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/275/2559

บา้นใหม่ชยัมงคล หมู่ท่ี 10 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวงัเจา้ ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัตาก

277 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 474,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท 1.หจก.สามก่ิงก่อสร้าง/474,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/276/2559

บา้นใหม่เสรีธรรม หมู่ท่ี 7 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวงัเจา้ ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัตาก

278 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,200.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/277/2559

บา้นห้วยฮี หมู่ท่ี 7 ต าบลตน้ธงชยั อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง /449,200 บาท /449,200 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

279 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/278/2559

บา้นท่าส้มป่อย หมู่ท่ี  ต  าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

280 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 470,300.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/279/2559

หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นเสด็จ อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง /470,300บาท /470,300บาท ลว. 31 มี.ค. 59

281 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 485,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/280/2559

บา้นทุ่งส้าน หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมืองปาน /485,900 บาท /485,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง



282 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 485,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/281/2559

บา้นกลาง หมู่ท่ี 12 ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง /485,900 บาท /485,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

283 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 483,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/282/2559

บา้นขอเหนือ หมู่ท่ี 9  ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมืองปาน /483,500 บาท /483,500 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

284 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 448,300.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/283/2559

บา้นแม่กองปิน หมู่ท่ี 6  ต าบลบา้นขอ อ าเภอเมืองปาน /448,300 บาท /448,300 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

285 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/284/2559

บา้นตน้งุน้ หมู่ท่ี 3  ต าบลหวัเมือง อ าเภอเมืองปาน /449,900บาท /449,900บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

286 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/285/2559

บา้นถ ้า หมู่ท่ี 1  ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

287 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,200.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/286/2559

บา้นศรีดอนชยั หมู่ท่ี 5 ต าบลตน้ธงชยั อ  าเภอเมือง /449,200 บาท /449,200 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

288 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 488,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/287/2559

บา้นทุ่ง หมู่ท่ี 4 ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง /488,800 บาท /488,800 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

289 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/288/2559

บา้นทุ่งปง หมู่ท่ี 6 ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน /449,600 บาท /449,600 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

290 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/289/2559

บา้นดอนชยั หมู่ท่ี 6 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

291 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/290/2559

บา้นน ้าจ  า หมู่ท่ี 3 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน /484,900 บาท /484,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

292 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง 1.หจก.ทองประสานพาณิชยก่์อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/291/2559

บา้นปางอ่าย หมู่ท่ี 5 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน /484,900 บาท /484,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัล าปาง



293 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/292/2559

บา้นปงต า หมู่ท่ี 1 ต าบลปงต า  อ  าเภอไชยปราการ /497,800 บาท /497,800 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

294 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/293/2559

บา้นดอยหล่อ หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

295 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/294/2559

บา้นดอยหล่อ หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

296 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/295/2559

บา้นใหม่พฒันา หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

297 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/296/2559

บา้นดงป่าลนั หมู่ท่ี 2  ต าบลแม่ข่า อ  าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ /498,900 บาท /498,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

298 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 496,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/297/2559

บา้นดงป่มิตรภาพ หมู่ท่ี 12  ต าบลแม่ข่า อ  าเภอฝาง /496,900 บาท /496,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

299 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/298/2559

บา้นสนัม่วง หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่ข่า อ  าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ /498,900 บาท /498,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

300 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/299/2559

บา้นปางควาย ต  าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ /497,800 บาท /497,800 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

301 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/300/2559

บา้นแม่ขอนกลาง หมู่ท่ี 2  ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง /498,900 บาท /498,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

302 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่/ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/301/2559

บา้นหนองขวาง  ต  าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ /497,800 บาท /497,800 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

303 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ 1.หจก.ขนุนแดงคอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/302/2559

บา้นห้วยห้อม  ต  าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ /497,800 บาท /497,800 บาท ลว. 31 มี.ค. 59



304 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/303/2559

บา้นป่าไผ ่หมู่ท่ี 2   ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด /497,600 บาท /497,600 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**

305 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/304/2559

บา้นท่ารวมใจ หมู่ท่ี 7  ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง /494,700 บาท /494,700 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**

306 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/305/2559

บา้นป่าตนั หมู่ท่ี 4  ต าบลสนักลาง อ าเภอสนัป่าตอง /498,900 บาท /498,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่ **ยกเลิก**

307 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกูด้วิลส์ก่อสร้าง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกูด้วิลส์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/306/2559

บา้นวงัดิน หมู่ท่ี 4  ต าบลล้ี  อ  าเภอล้ี  จงัหวดัล าพนู /484,900 บาท /484,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

308 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกูด้วิลส์ก่อสร้าง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกูด้วิลส์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/307/2559

บา้นวงัดิน หมู่ท่ี 14  ต าบลล้ี  อ  าเภอล้ี  จงัหวดัล าพนู /484,900 บาท /484,900 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

309 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกูด้วิลส์ก่อสร้าง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกูด้วิลส์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/308/2559

บา้นใหม่น ้าผ้ึง หมู่ท่ี 16  ต าบลล้ี อ  าเภอล้ี  จงัหวดัล าพนู /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

310 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกูด้วิลส์ก่อสร้าง 1.หจก.แม่ฮ่องสอนกูด้วิลส์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/309/2559

บา้นใหม่ศรีวิไล หมู่ท่ี 12  ต าบลล้ี อ  าเภอล้ี  จงัหวดัล าพนู /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 31 มี.ค. 59

311 สญัญาเช่ารถยนต ์เคร่ืองยนตดี์เซล 2500 ซีซี ขบัเคล่ือน4ลอ้ 129,000.00        – ตกลงราคาเช่า 1.หจก.ชลธิชา/129,000 บาท 1.หจก.ชลธิชา/129,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/310/2559

บีทีนัง่ 2 ตอน 4 ประตูเกียร์ธรรมดา เบาหนงัแท ้ปรับไฟฟ้า ลว. 31 มี.ค. 59

ดา้นคนขบั ระบบเบรก ABS เคร่ืองปรับอากาศ AUTO 

วิทย ุCD MP3 กระจกไฟฟ้า เซ็นทรัลล็อคถุงลมนิรภยั 7

ต าแหน่งรอบนั ไฟหนา้ แบบ LED  โปรเจคเตอร์ ปรับสูง/

ต ่าอตัโนมติั ระบบช่วยออกตวับนทางลาดชนั ยหี้อ TOYOTA

รุ่น REVO จ านวน 1 คนั



312 บนัทึกตกลงจา้งท าเคร่ืองผลิตน ้าด่ืม ขนาด 150 ลิตรต่อชัว่โมง 420,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง 1.หจก.อ.เจริญทองก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/312/2559

เพ่ือใชใ้นการจดัท าโครงการนิเทศติดตามผลบ ารุงรักษาและ /420,000 บาท /420,000 บาท ลว. 11 พ.ค. 59

ตรวจสอบคุณภาพน ้าระบบผลิตน ้าด่ืมในสถานศึกษา ตามแผน

พฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร ตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี

313 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 493,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/313/2559

บา้นห้วยกอ้ด  หมู่ท่ี 2 ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ /493,700 บาท /493,700 บาท ลว. 17 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

314 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/314/2559

บา้นร่องเคาะ  หมู่ท่ี 9 ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 17 พ.ค.. 59

จงัหวดัล าปาง

315 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/315/2559

บา้นไร่ศิลาทอง ต าบลพิชยั อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง /489,600 บาท /489,600 บาท ลว. 17 พ.ค. 59

316 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/316/2559

บา้นดอนหวัวงั หมู่ท่ี 5  ต าบลเวียงตาล  อ  าเภอห้างฉตัร /449,000 บาท /449,900 บาท ลว. 17 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

317 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/317/2559

บา้นดอนหวัวงั หมู่ท่ี 5  ต าบลวิเชตนดร อ าเภอแจห่้ม /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 17 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

318 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/318/2559

บา้นหนองกอก หมู่ท่ี 2  ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห่้ม /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 17 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

319 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง 1.หจก.วิบูลรัตน์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/319/2559

บา้นทุ่งผ้ึง หมู่ท่ี 4  ต าบลทุ่งผ้ึง  อ  าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 17 พ.ค. 59

320 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/320/2559

บา้นโรงววั หมู่ท่ี 1  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง /494,600 บาท /494,600 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่



321 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/321/2559

บา้นน ้าบ่อหลวง หมู่ท่ี 2  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง /484,600 บาท /484,600 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

322 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/322/2559

บา้นจอมแจง้ หมู่ท่ี 4  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง /498,600บาท /498,600 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

323 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/323/2559

บา้นหนองห้า หมู่ท่ี 5  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง /489,600 บาท /489,600 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

324 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 486,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/324/2559

บา้นหนองไหว หมู่ท่ี 6  ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง /486,500 บาท /486,500 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

325 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/325/2559

บา้นห้วยโทง้ หมู่ท่ี 8  ต าบลน ้าบ่อหลวง  อ  าเภอสนัป่าตอง /497,600 บาท /497,600 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

326 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/326/2559

บา้นหวัฝาย หมู่ท่ี 7 ต าบลน ้าบ่อหลวง อ าเภอสนัป่าตอง /494,500 บาท /494,500 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

327 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/327/2559

บา้นป่าตนั หมู่ท่ี 4  ต าบลน ้าสนักลาง  อ  าเภอสนัป่าตอง /498,900 บาท /498,900 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

328 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/328/2559

บา้นป่าไผ ่หมู่ท่ี 2  ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด /497,600 บาท /497,600 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

329 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา 1.หจก.ทรัพยป์กรณ์วิศวกรรมโยธา ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/329/2559

บา้นท่ารวมใจ หมู่ท่ี 7 ต าบลน ้าสนักลาง  อ  าเภอสนัป่าตอง /494,700 บาท /494,700 บาท ลว. 19 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงใหม่

330 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  บา้นทุ่งทราย หมู่ท่ี 1  448,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/330/2559

ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทุ่งทรายวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร /448,900 บาท /448,900 บาท ลว. 24 พ.ค. 59



331 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้าคลองดงสกั  หมู่ท่ี 9  495,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/331/2559

ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร /495,800 บาท /495,800 บาท ลว. 24 พ.ค. 59

332 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหนองขวญั หมู่ท่ี 9  497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/332/2559

ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร /497,900 บาท /497,900 บาท ลว. 24 พ.ค. 59

333 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองเสธหนัน่  หมู่ท่ี 8  498,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/333/2559

ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร /498,800 บาท /498,800 บาท ลว. 24 พ.ค. 59

334 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองวงัน ้าแดง   หมู่ท่ี 8  497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/334/2559

ต าบลป่าพทุรา อ าเภอชาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร /497,900 บาท /497,900 บาท ลว. 24 พ.ค. 59

335 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองวงัผ้ึง   หมู่ท่ี 6  496,200.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/335/2559

ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี  จงัหวดัก าแพงเพชร /496,200 บาท /496,200 บาท ลว. 24 พ.ค. 59

336 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้าหนองฮีโด  บา้นนา หมู่ท่ี 3 440,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/336/2559

ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร /440,500 บาท /440,500 บาท ลว. 24 พ.ค. 59

337 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหนองขวญั 497,500.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/337/2559

 หมู่ท่ี 2  ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร /497,500 บาท /497,500 บาท ลว. 24 พ.ค. 59

338 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหนองขวญั 498,800.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/338/2559

 หมู่ท่ี 7  ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร /498,800 บาท /498,800 บาท ลว. 24 พ.ค. 59

339 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟคูลองหมูดุด 498,400.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง 1.หจก.กิจเจริญแทรกเตอร์ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/339/2559

 หมู่ท่ี 2 ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร /498,400 บาท /498,400 บาท ลว. 24 พ.ค. 59

340 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/340/2559

บา้นม่วงสามปี หมู่ท่ี 8  ต าบลล้ี  อ  าเภอล้ี จงัหวดัล าพนู /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

341 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/341/2559

บา้นสามขา หมู่ท่ี 6  ต าบลหวัเสือ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง /449,700 บาท /449,700 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

342 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/342/2559

บา้นแม่ทะ หมู่ท่ี1  ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

343 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/343/2559

บา้นแม่ทะหลวง หมู่ท่ี 8  ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

344 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/344/2559

บา้นสบเป๊าะ หมู่ท่ี 3  ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง



345 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 488,600.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/345/2559

บา้นยางออ้ย หมู่ท่ี 4  ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉตัร /488,600 บาท /488,600 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

346 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/346/2559

บา้นหล่ายทุ่ง หมู่ท่ี 4  ต าบลวอแกว้ อ าเภอห้างฉตัร /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

347 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 497,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/347/2559

บา้นทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ท่ี 2  ต าบลวอแกว้  อ  าเภอห้างฉตัร /497900 บาท /497900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

348 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ 1.หจก.วชัราภรณ์คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/348/2559

บา้นวอแกว้ หมู่ท่ี 3  ต าบลวอแกว้ อ าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล าปาง /489,900 บาท /489,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

349 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/479,900 บาท 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/479,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/349/2559

บา้นนาบง หมู่ท่ี 4  ต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59

350 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/479,900 บาท 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/479,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/350/2559

บา้นนากลาง หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59

351 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/449,700 บาท 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/449,700 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/351/2559

บา้นดอนไฟ หมู่ท่ี 7 ต าบลดอนไฟ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59

352 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/489,900 บาท 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/489,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/352/2559

บา้นก่ิวหลวง หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นก่ิว  อ  าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59

353 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/489,900 บาท 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/489,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/353/2559

บา้นจวา้ก หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59

354 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/489,900 บาท 1.หจก.อ.ทิพยพ์นูลาภ/489,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/354/2559

บา้นน ้าโทก หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59

355 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 488,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/355/2559

บา้นป่าสนั หมู่ท่ี 5 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง /488,900 บาท /488,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

356 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 485,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/356/2559

บา้นโป่งป่าตอง หมู่ท่ี 14 ต าบลแม่เจดียใ์หม่ /485,000 บาท /485,000 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย



357 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/357/2559

บา้นวงันอ้ย หมู่ท่ี 5  ต าบลส้นมะค่า  อ  าเภอเวียงป่าแดด /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

358 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/358/2559

บา้นแม่เยน็ หมู่ท่ี 4  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง /484,700 บาท /484,700 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

359 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 491,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/359/2559

บา้นห้วยข่อย หมู่ท่ี 3  ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ /491,900 บาท /491,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

360 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 491,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/360/2559

บา้นป่าเท่ียง หมู่ท่ี 8  ต าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ /491,900 บาท /491,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัล าปาง

361 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/361/2559

บา้นจ าบอน หมู่ท่ี 5 ต าบลมาเจดียใ์หม่ อ  าเภอเวียงป่าเป้า /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

362 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/362/2559

บา้นสนัมะนะ หมู่ท่ี 6  ต าบลมาเจดีย ์อ  าเภอเวียงป่าเป้า /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

363 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม 1.หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/363/2559

บา้นป่าซางพฒันา  หมู่ท่ี 15  ต าบลมาเจดีย ์อ  าเภอเวียงป่าเป้า /494,900 บาท /494,900 บาท ลว. 26 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

364 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/489,900 บาท 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/489,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/364/2559

บา้นหวัทุ่ง หมู่ท่ี 3  ต าบลวงัซา้ย อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59

365 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 489,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/489,900 บาท 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/489,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/365/2559

บา้นห้วยน ้า หมู่ท่ี 14  ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59

366 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/494,900 บาท 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/494,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/366/2559

บา้นตน้ผ้ึง หมู่ท่ี 16  ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59

367 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 494,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/494,900 บาท 1.หจก.ดวงดีคอนกรีต/494,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/367/2559

บา้นทุง่ฝูง หมู่ท่ี 4  ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง ลว. 26 พ.ค. 59



368 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 475,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/475,000 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/475,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/368/2559

บา้นห้วยอม้นอก หมู่ท่ี 9  ต าบลแม่ขา้วตม้ ลว. 27 พ.ค. 59

อ าเภอวงัเมือง จงัหวดัเชียงราย

369 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 487,100.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,100 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,100 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/369/2559

บา้นศรีดอนมูล หมู่ท่ี 9  ต าบลศรีดอนมูล ลว. 27 พ.ค. 59

อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย

370 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า  หมู่ท่ี 7  ต าบลจอมสวรรค์ 487,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/370/2559

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ลว. 27 พ.ค. 59

371 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 487,100.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,100 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,100 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/371/2559

บา้นดอนจัน่ หมู่ท่ี 1  ต าบลโยนก  อ าเภอเชียงแสน ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

372 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหูนองตน้ง้ิว 449,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,700 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,700 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/372/2559

 หมู่ท่ี 6  ต าบลจอมสวรรค ์ อ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ลว. 27 พ.ค. 59

373 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 487,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/373/2559

 หมู่ท่ี 5  ต าบลสนัทราย  อ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ลว. 27 พ.ค. 59

374 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหูนองทรายแดง 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,900 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,900 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/374/2559

 หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่ค  า อ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ลว. 27 พ.ค. 59

375 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหูนองทรายแดง  บา้นป่าซางนอ้ย 490,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/490,000 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/490,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/375/2559

หมู่ท่ี 5  ต าบลแม่ค  า อ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ลว. 27 พ.ค. 59

376 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้าหนองหลวง 449,700.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,700 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/449,700 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/376/2559

 บา้นสนัตน้เปา หมู่ท่ี 1  ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัเชียงราย

377 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟหูนองอ่ึง 487,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท 1.หจก.พูเ่จริญการโยธา/487,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/377/2559

หมู่ท่ี 4  ต าบลจอมสวรรค ์อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ลว. 27 พ.ค. 59

378 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 469,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/378/2559

บา้นป่าแฝกดอย หมู่ท่ี 4  ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ /469,900 บาท /469,900 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

379 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/379/2559

บา้นป่าแฝกเหนือ หมู่ท่ี 3  ต าบลป่าแฝก อ าเภอแม่ใจ /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา



380 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 498,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/380/2559

บา้นแม่สุกกลาง หมู่ท่ี 6  ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ /498,000 บาท /498,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

381 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 486,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/381/2559

บา้นแม่สุกดอย หมู่ท่ี 9  ต าบลแม่สุก  อ  าเภอแม่ใจ /486,900 บาท /486,900 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

382 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 482,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/382/2559

บา้นแม่สุกน ้าลอ้ม หมู่ท่ี 10  ต าบลแม่สุก  อ  าเภอแม่ใจ /482,000 บาท /482,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

383 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 479,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/383/2559

บา้นทุ่งป่าข่า หมู่ท่ี 6 ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา /479,900 บาท /479,900 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

384 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 450,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/384/2559

หมู่ท่ี 3  ต าบลบา้นใหม่  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัพะเยา /450,000 บาท /450,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

385 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 454,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/385/2559

หมู่ท่ี 4  ต าบลบา้นใหม่  อ  าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา /454,900 บาท /454,900 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

386 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/386/2559

หมู่ท่ี 6  ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

387 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 449,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง 1.หจก.ภูซางทรัพยรุ่์งเรือง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/387/2559

หมู่ท่ี 9 ต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา /449,900 บาท /449,900 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

388 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/388/2559

บา้นทุ่งแขม หมู่ท่ี 9 ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

389 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/389/2559

บา้นท่าฟ้าใต ้หมู่ท่ี 2 ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

390 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 450,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/390/2559

บา้นมาง หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นมาง /450,000 บาท /450,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา

391 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/391/2559

บา้นทุ่งหนอง หมู่ท่ี 5 ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59



392 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/392/2559

บา้นราษฎร์พฒันา หมู่ท่ี 8 ต าบลสระ /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา

393 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/393/2559

บา้นไชยสถาน หมู่ท่ี 4  ต าบลเชียงม่วน /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา

394 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/394/2559

บา้นท่าฟ้าเหนือ หมู่ท่ี 1 ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน /495,000 บาท /495,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

395 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 484,900.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/395/2559

บา้นปงสนุก หมู่ท่ี 2 ต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน /484,900 บาท /484,900 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

396 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 450,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/396/2559

บา้นป่าแขม หมู่ท่ี 4  ต าบลบา้นมาง  อ  าเภอเชียงม่วน /450,000 บาท /450,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

397 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี 1.หจก.เชียงม่วนอินทราณี ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/397/2559

บา้นห้วยไฟพฒันา หมู่ท่ี 13 ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง /480,000 บาท /480,000 บาท ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

398 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/398/2559

บา้นห้วยกา้งปลา หมู่ท่ี 13 ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา

399 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/399/2559

บา้นหล่าย หมู่ท่ี 6  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา ลว. 27 พ.ค. 59

400 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/400/2559

บา้นสระเหนือ หมู่ท่ี 3 ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา ลว. 27 พ.ค. 59

401 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/401/2559

บา้นสระใต ้หมู่ท่ี 4  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา ลว. 27 พ.ค. 59

402 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 495,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท 1.หจก.รัตนานุพชัร/495,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/402/2559

บา้นเหล่าพฒันา หมู่ท่ี10  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน ลว. 27 พ.ค. 59

จงัหวดัพะเยา



403 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.รัตนานุพชัร/480,000 บาท 1.หจก.รัตนานุพชัร/480,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/403/2559

บา้นจ าไก่ หมู่ท่ี4  ต าบลสนัโคง้ อ  าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ลว. 27 พ.ค. 59

404 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.รัตนานุพชัร/480,000 บาท 1.หจก.รัตนานุพชัร/480,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/404/2559

บา้นทุง่กาไชย หมู่ท่ี5  ต าบลคือเวียง อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ลว. 27 พ.ค. 59

405 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 480,000.00        – ตกลงราคาจา้ง 1.หจก.รัตนานุพชัร/480,000 บาท 1.หจก.รัตนานุพชัร/480,000 บาท ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/405/2559

บา้นสนัป่าตอง หมู่ท่ี 2 ต าบลสนัโคง้ อ  าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา ลว. 27 พ.ค. 59

406 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัขา้ราชการ 1,895,000.00     1,995,000.00    สอบราคาจา้ง 1.หจก.วรพงษเ์อน็จิเนียร่ิง 202 1.หจก.วรพงษเ์อน็จิเนียร่ิง 202 ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/406/2559

ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1  บา้นเลขท่ี 555 หมู่ท่ี 15 /1,895,000 บาท /1,895,000 บาท ลว. 7 มิ.ย. 59

ต าบลบ่อแฮว้  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง 2.หจก.เอฟ พี คอนสตรัคชัน่

/1,900,000 บาท

3.บจก.พี.เอส.ที. กรีนเฮา้ส์ ซีสเตม็

เอนจิเนียร่ิง/1,945,858.18 บาท

407 โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถ ส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 739,902.00        799,976.00       สอบราคาจา้ง 1.หจก.วรพงษเ์อน็จิเนียร่ิง 202 1.หจก.วรพงษเ์อน็จิเนียร่ิง 202 ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/407/2559

บา้นเลขท่ี 555  หมู่ท่ี 15  ต าบลบ่อแฮว้  อ  าเภอเมือง /739,902 บาท /739,902 บาท ลว. 7 มิ.ย. 59

จงัหวดัล าปาง 2.หจก.เอน็.วี.เอส. คอมพิวเตอร์

แอนด ์บีลดิง/749,000 บาท

3.หจก.ดอยเหนือก่อสร้าง/750,000บาท

408 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าพร้อมก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 9,830,000.00     9,850,000.00    e-bidding 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง 1.หจก.ธนะฉตัรก่อสร้าง ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/311/2559

บา้นยางออ้ยใต ้ หมู่ท่ี 11  ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉตัร /9,830,000 บาท /9,830,000 บาท ลว. 7 เม.ย. 59

จงัหวดัล าปาง

409 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 1,780,000.00     2,431,685.00    e-bidding 1.หจก.สารคามการไฟฟ้า 1.หจก.สารคามการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/408/2559

บา้นเลขท่ี 555  หมู่ท่ี 15  ต าบลบ่อแฮว้  อ  าเภอเมือง /1,780,000 บาท /1,780,000 บาท ลว. 21 มิ.ย. 59

จงัหวดัล าปาง 2.หจก.สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค 

เทคโนโลย/ี2,081,233.35 บาท

3.หจก.นิวเคลียร์ ซพัพลาย

/2,344,545 บาท

410 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 1 4,172,844.00     4,873,427.00    e-bidding 1.บจก.ทีเอม็ ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่ 1.บจก.ทีเอม็ ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่ ราคาต ่าสุด มีคุณสมบติัครบถว้น สทภ.1/409/2559

บา้นเลขท่ี 555  หมู่ท่ี 15  ต าบลบ่อแฮว้  อ  าเภอเมือง /4,175,844 บาท /4,175,844 บาท ลว. 27 มิ.ย. 59

จงัหวดัล าปาง 1.หจก.วรพงษเ์อน็จิเนียร่ิง 202

/4,350,463 บาท


