
แบบ สขร.1

บริษัท  โตโยต๎าฮกอนัต้ึง จ ากดั บริษัท  โตโยต๎าฮกอนัต้ึง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    165/2559
ตกลงราคา จ านวน  4,162.30  บาท จ านวน  4,162.30  บาท ลว.  6 มกราคม  2559

หจก. พิษณุโลกวีซีฯ หจก. พิษณุโลกวีซีฯ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    166/2559
ตกลงราคา จ านวน  909.50  บาท จ านวน  909.50  บาท ลว.  7 มกราคม  2559

ร๎านเอม็ปร้ิน หจก. พิษณุโลกวีซีฯ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    167/2559
ตกลงราคา จ านวน  3,780  บาท จ านวน  909.50  บาท ลว.  7 มกราคม  2559

ร๎านเอม็ปร้ิน ร๎านเอม็ปร้ิน ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    168/2559
ตกลงราคา จ านวน  960  บาท จ านวน  960  บาท ลว.  7 มกราคม  2559

ร๎าน ดี-มคีอม ร๎าน ดี-มคีอม ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    169/2559
ตกลงราคา จ านวน  1,500  บาท จ านวน  1,500  บาท ลว.  7 มกราคม  2559

หจก. พิษณุโลก ว.ีซี.คอนสตรัคชั่น หจก. พิษณุโลก ว.ีซี.คอนสตรัคชั่น ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    170/2559
ตกลงราคา จ านวน  3,295.60  บาท จ านวน  3,295.60  บาท ลว.  7 มกราคม  2559

หจก.ดอนทองการยาง หจก.ดอนทองการยาง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    171/2559
ตกลงราคา จ านวน  13,696  บาท จ านวน  13,696  บาท ลว.  8 มกราคม  2559

หจก. พิษณุโลก ว.ีซี.คอนสตรัคชั่น หจก.ดอนทองการยาง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    172/2559
ตกลงราคา จ านวน  4,772  บาท จ านวน  13,696  บาท ลว.  8 มกราคม  2559

ร๎าน ส.ฮวดหลี ร๎าน ส.ฮวดหลี ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    173/2559
ตกลงราคา จ านวน  3,400  บาท จ านวน  3,400  บาท ลว.  13 มกราคม  2559

2 จา๎งซํอมรถยนต์ราชการ 909.50 -

3 จา๎งท าตรายางใช๎ในการจดัท าสัญญา 3,780.00 -

4 จา๎งท าป้ายไวนิล 960.00 -

5 จา๎งซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,500.00 -

6 จา๎งซํอมรถยนต์ราชการ 3,295.60 -

7 จา๎งซํอมรถยนต์ราชการ 13,696.00 -

8 จา๎งซํอมรถยนต์ราชการ 4,772.00 -

9 จา๎งซํอมรถยนต์ราชการ 3,400.00 -

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา  

 หรือขอ๎ตกลงในการซ้ือ

หรือจา๎ง

รายชื่อผ๎ูเสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
เหตุดผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

1 จา๎งซํอมรถยนต์ราชการ 4,162.30

วิธีซ้ือหรือจา๎ง

-

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม พ.ศ. 2559

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 พิษณุโลก

ล าดับ

ที่
งานจดัซ้ือจดัจา๎ง

ลงวนัที ่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา๎ง
ราคากลาง

 ผ๎ูทีไ่ด๎รับการคัดเลือกและราคาที ่             

ตกลงซ้ือหรือจา๎ง



ร๎าน เสถยีรโลหะกจิ ร๎าน เสถยีรโลหะกจิ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    174/2559
ตกลงราคา จ านวน  1,048.60  บาท จ านวน  1,048.60  บาท ลว.  13 มกราคม  2559

หจก. พิษณุโลกเปเปอร์ หจก. พิษณุโลกเปเปอร์ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    175/2559
ตกลงราคา จ านวน  24,200  บาท จ านวน  24,200  บาท ลว.  13 มกราคม  2559

หจก. เจริญสมหวัง หจก. เจริญสมหวัง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    176/2559
ตกลงราคา จ านวน  12,064  บาท จ านวน  12,064  บาท ลว.  13 มกราคม  2559

หจก. เจริญสมหวัง หจก. เจริญสมหวัง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    177/2559
ตกลงราคา จ านวน  26,750  บาท จ านวน  26,750  บาท ลว.  18 มกราคม  2559

ร๎าน ดี-มคีอม ร๎าน ดี-มคีอม ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    178/2559
ตกลงราคา จ านวน  4,950  บาท จ านวน  4,950  บาท ลว.  18 มกราคม  2559

ร๎าน ดี-มคีอม ร๎าน ดี-มคีอม ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    179/2559
ตกลงราคา จ านวน  26,750  บาท จ านวน  26,750  บาท ลว.  18 มกราคม  2559

หจก.วิทยาคาร หจก.วิทยาคาร ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    180/2559
ตกลงราคา จ านวน  10,549  บาท จ านวน  10,549  บาท ลว.  19 มกราคม  2559

หจก.วิทยาคาร หจก.วิทยาคาร ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    181/2559
ตกลงราคา จ านวน  3,450  บาท จ านวน  3,450  บาท ลว.  19 มกราคม  2559

ร๎านพันอาร์ต ร๎านพันอาร์ต ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    182/2559
ตกลงราคา จ านวน  2,400  บาท จ านวน  2,400  บาท ลว.  19 มกราคม  2559

ร๎าน หวัรอกรุ๏ป ร๎าน หวัรอกรุ๏ป ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    183/2559
ตกลงราคา จ านวน  16,000  บาท จ านวน  16,000  บาท ลว.  19 มกราคม  2559

ร๎าน เอสเซอร์วิส ร๎าน เอสเซอร์วิส ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    184/2559
ตกลงราคา จ านวน  960  บาท จ านวน  960  บาท ลว.  19 มกราคม  2559

หจก. เจริญสมหวัง หจก. เจริญสมหวัง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    185/2559
ตกลงราคา จ านวน  1,089  บาท จ านวน  1,089  บาท ลว.  19 มกราคม  2559

10 จา๎งซํอมรถยนต์ราชการ 1,048.60 -

11 จดัซ้ือกระดาษ A4 24,200.00 -

12 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 12,064.00 -

13 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 26,750.00 -

14 จา๎งซํอมเคร่ืองพิมพ์ 4,950.00 -

15 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 26,750.00 -

16 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 10,549.00 -

17 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,450.00 -

18 จา๎งท าป้ายไวนิล 2,400.00 -

19 จา๎งท ากระเป๋าบรรจเุอกสาร 16,000.00 -

20 จา๎งถาํยเอกสาร 960.00 -

21 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 1,089.00 -



หจก. พิษณุโลกเปเปอร์ หจก. พิษณุโลกเปเปอร์ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    186/2559
ตกลงราคา จ านวน  1,100  บาท จ านวน  1,100  บาท ลว.  27 มกราคม  2559

ร๎าน ส.ฮวดหลี ร๎าน ส.ฮวดหลี ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9    187/2559
ตกลงราคา จ านวน  3,400  บาท จ านวน  3,400  บาท ลว.  27 มกราคม  2559

หจก. อารยนันท์ หจก. อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/246/2559
E-bidding จ านวน   2,588,000  บาท จ านวน   2,588,000  บาท ลว.  6  มกราคม 2559

หจก. อารยนันท์ หจก. อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/247/2559
E-bidding จ านวน   2,588,000  บาท จ านวน   2,588,000  บาท ลว.  6  มกราคม 2559

หจก. อารยนันท์ หจก. อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/248/2559
E-bidding จ านวน   29,929,000  บาท จ านวน   29,929,000  บาท ลว.  8  มกราคม 2559

หจก. อารยนันท์ หจก. อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/249/2559
E-bidding จ านวน   29,927,000  บาท จ านวน   29,927,000  บาท ลว.  8  มกราคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/250/2559
E-bidding จ านวน   29,640,940  บาท จ านวน   29,640,940  บาท ลว.  11  มกราคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/251/2559
E-bidding จ านวน   15,455,554  บาท จ านวน   15,455,554  บาท ลว.  11  มกราคม 2559

หจก. สิงหวัฒน์พัฒนา หจก. สิงหวัฒน์พัฒนา ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/252/2559
E-bidding จ านวน   2,989,000  บาท จ านวน   2,989,000  บาท ลว.  14  มกราคม 2559

22 จดัซ้ือกระดาษ A4 1,100.00 -

23 จา๎งซํอมรถยนต์ราชการ 3,400.00 -

24

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าสนับสนุน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริโครงการ

ขยายผลโครงการขนุสถาน 1 บ๎านขนุสถาน หมู ํ

3 ต าบลสันทะ  อ าเภอนาน๎อย            จงัหวัด

นําน

2,588,000.00 2,913,900.00

25

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าสนับสนุน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริโครงการ

ขยายผลโครงการขนุสถาน 2 บ๎านขนุสถาน หมู ํ

9 ต าบลสันทะ  อ าเภอนาน๎อย            จงัหวัด

นําน

2,588,000.00 2,914,200.00

26
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูล าน้ าสวด  บ๎านปิงหลวง  

หมู ํ2  ต าบลสวด  อ าเภอบ๎านหลวง  จงัหวัดนําน
29,929,000.00 29,979,300.00

27
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูล าน้ านําน  ต าบลแงง  

อ าเภอปัว  จงัหวัดนําน
29,927,000.00 29,977,560.00

28
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูล าน้ าขว๎าง  ชํวง 3 

ต าบลวรนคร  อ าเภอปัว  จงัหวัดนําน
29,640,940.00 29,703,900.00

29
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูล าน้ าขว๎าง  ชํวง 4ต าบลว

รนคร  อ าเภอปัว  จงัหวัดนําน
15,455,554.00 29,990,500.00

30
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูบึงหนองออ๎           

ต าบลวังพิกลุ  อ าเภอวังทอง  จงัหวัดพิษณุโลก
2,989,000.00 5,560,000.00



หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/253/2559
E-bidding จ านวน   19,564,002.82  บาท จ านวน   19,564,002.82  บาท ลว.  14  มกราคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/254/2559
E-bidding จ านวน   3,486,816.48  บาท จ านวน   3,486,816.48  บาท ลว.  14  มกราคม 2559

หจก. จพูัฒนกลุ หจก. จพูัฒนกลุ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/255/2559
E-bidding จ านวน  1,686,682  บาท จ านวน  1,686,682  บาท ลว.  18  มกราคม 2559

หจก.เอกสิทธิ์เอน็จเินียร่ิง หจก.เอกสิทธิ์เอน็จเินียร่ิง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/256/2559
E-bidding จ านวน   4,473,532  บาท จ านวน   4,473,532  บาท ลว.  20  มกราคม 2559

หจก.อไุรรับเหมากอํสร๎าง หจก.อไุรรับเหมากอํสร๎าง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/257/2559
E-bidding จ านวน   13,832,000  บาท จ านวน   13,832,000  บาท ลว.  20  มกราคม 2559

หจก.โชคมงคลกอํสร๎าง หจก.โชคมงคลกอํสร๎าง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/258/2559
E-bidding จ านวน   3,017,000  บาท จ านวน   3,017,000  บาท ลว.  20  มกราคม 2559

หจก. อไุรรับเหมากอํสร๎าง หจก. อไุรรับเหมากอํสร๎าง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/259/2559
E-bidding จ านวน   4,640,992  บาท จ านวน   4,640,992  บาท ลว.  20  มกราคม 2559

หจก. สุตภาวีกอํสร๎าง หจก. สุตภาวีกอํสร๎าง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/260/2559
E-bidding จ านวน   3,450,000  บาท จ านวน   3,450,000  บาท ลว.  21  มกราคม 2559

หจก. ปรีชาแพรํขนสํง หจก. ปรีชาแพรํขนสํง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/261/2559
E-bidding จ านวน   3,991,930  บาท จ านวน   3,991,930  บาท ลว.  21  มกราคม 2559

หจก. ปรีชาแพรํขนสํง หจก. ปรีชาแพรํขนสํง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/262/2559
E-bidding จ านวน   5,166,902  บาท จ านวน   5,166,902  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

31

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองล านัง               

หมู ํ2  ต าบลไผํทําโพ  อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง  

จงัหวัดพิจติร

19,564,002.82 31,192,000.00

32

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าบํอปิง้เกลือ      

หมู ํ4  ต าบลทุงํใหญํ  อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง   

จงัหวัดพิจติร

3,486,816.48 6,051,100.00

33

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าพร๎อมระบบ

กระจายน้ าสนับสนุนการด าเนินการมลูนิธิมริา

เคิลออฟไลฟ์  หมู ํ5  ต าบลบางลาย       

อ าเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร

1,686,682.00 2,376,300.00

34

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองชุมแสง           

บ๎านหนองชุมแสง  หมู ํ5  ต าบลทําทอง  อ าเภอ

สวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย

4,473,532.00 7,774,370.00

35

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูบึงตะเคร็ง           ต าบล

บางระก า  อ าเภอบางระก า        จงัหวัด

พิษณุโลก

13,832,000.00 23,505,300.00

36

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองไผํปากหวาน        

หมู ํ8 ต าบลไกรนอก  อ าเภอกงไกรลาศ  

จงัหวัดสุโขทัย

3,017,000.00 5,719,300.00

37
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูบึงผักขม  ต าบลนครเดิฐ  

อ าเภอศรีนคร  จงัหวัดสุโขทัย
4,640,992.00 7,882,900.00

38
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว๎ยแมแํหลงน๎อย     

ต าบลเวียงต๎า  อ าเภอลอง  จงัหวัดแพรํ
3,450,000.00 5,858,900.00

39
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูล าน้ าแมสําย  หมู ํ5,6 

ต าบลบ๎านกวาง  อ าเภอสูงเมนํ   จงัหวัดแพรํ
3,991,930.00 5,394,500.00

40

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว๎ยรํองแก  หมู ํ1,3,4,6 

ต าบลแมยํางตาล  อ าเภอร๎องกวาง       จงัหวัด

แพรํ

5,166,902.00 6,982,300.00



บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/263/2559
E-bidding จ านวน   4,589,000  บาท จ านวน   4,589,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/264/2559
E-bidding จ านวน   5,689,000  บาท จ านวน   5,689,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/265/2559
E-bidding จ านวน   7,980,000  บาท จ านวน   7,980,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/266/2559
E-bidding จ านวน   4,489,000  บาท จ านวน   4,489,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/267/2559
E-bidding จ านวน   11,389,000  บาท จ านวน   11,389,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/268/2559
E-bidding จ านวน   3,589,000  บาท จ านวน   3,589,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/269/2559
E-bidding จ านวน   1,548,000  บาท จ านวน   1,548,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/270/2559
E-bidding จ านวน   1,550,000  บาท จ านวน   1,550,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั บริษัท ท.ีดี.ดี กอํสร๎าง จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/271/2559
E-bidding จ านวน   1,789,000  บาท จ านวน   1,789,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

หจก. โรงปูนเขตรํุงเรือง หจก. โรงปูนเขตรํุงเรือง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/272/2559
E-bidding จ านวน   13,996,000  บาท จ านวน   13,996,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

41

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองตาเพชร  หมู ํ9 

ต าบลไผํทําโพ,ทับหมนั ต าบลตะพานหนิ,โพธิ์

ประทับช๎าง จงัหวัดพิจติร

4,589,000.00 8,106,500.00

42

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองทุงํใหญํ  บ๎านบํอปิง้

เกลือ ต าบลทุงํใหญํ ต าบลโพธิ์ประทับช๎าง 

จงัหวัดพิจติร

5,689,000.00 9,877,000.00

43

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองโตก  หมู ํ5      

ต าบลทุงํใหญํ  อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง      

จงัหวัดพิจติร

7,980,000.00 13,600,000.00

44
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองขงิ  หมู ํ7,12 ต าบล

คลองยาง  อ าเภอสวรรคโลก        จงัหวัดสุโขทัย
4,489,000.00 8,169,600.00

45

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูบึงนาราง (ฝ่ังขวา)        

หมู ํ1 ต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จงัหวัด

พิจติร

11,389,000.00 19,338,900.00

46

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองรํวมหว๎ย        

ต าบลทุงํใหญํ  อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง     

จงัหวัดพิจติร

3,589,000.00 6,243,500.00

47

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าพร๎อมระบบ

กระจายน้ าสนับสนุนการด าเนินการมลูนิธิมริา

เคิลออฟไลฟ์  หมู ํ2  ต าบลบางลาย       

อ าเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร

1,548,000.00 2,284,600.00

48

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าพร๎อมระบบ

กระจายน้ าสนับสนุนการด าเนินการมลูนิธิมริา

เคิลออฟไลฟ์  หมู ํ4  ต าบลบางลาย       

อ าเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร

1,550,000.00 2,249,900.00

49

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าพร๎อมระบบ

กระจายน้ าสนับสนุนการด าเนินการมลูนิธิมริา

เคิลออฟไลฟ์  หมู ํ7  ต าบลบางลาย       

อ าเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร

1,789,000.00 2,601,900.00

50

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว๎ยมะกรูด           บ๎าน

หว๎ยไคร๎  หมู ํ1  ต าบลดงคํู           อ าเภอ

ศรีสัชนาลัย  จงัหวัดสุโขทัย

13,996,000.00 22,100,000.00



หจก. โรงปูนเขตรํุงเรือง หจก. โรงปูนเขตรํุงเรือง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/273/2559
E-bidding จ านวน   9,888,000  บาท จ านวน   9,888,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

หจก. แพรํมรัีตน หจก. แพรํมรัีตน ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/274/2559
E-bidding จ านวน   3,365,000  บาท จ านวน   3,365,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

หจก. แพรํมรัีตน หจก. แพรํมรัีตน ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/275/2559
E-bidding จ านวน   3,130,000  บาท จ านวน   3,130,000  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

บริษัท ถาวรสุพรรณบุรี  จ ากดั บริษัท ถาวรสุพรรณบุรี  จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/276/2559
E-bidding จ านวน   4,610,442.85  บาท จ านวน   4,610,442.85  บาท ลว.  22  มกราคม 2559

หจก. แฮงค์-เอาท์ หจก. แฮงค์-เอาท์ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/277/2559
E-bidding จ านวน   3,693,598  บาท จ านวน   3,693,598  บาท ลว.  26  มกราคม 2559

บริษัท ที.พี.เอส เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั บริษัท ที.พี.เอส เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/278/2559
E-bidding จ านวน   2,635,000  บาท จ านวน   2,635,000  บาท ลว.  27  มกราคม 2559

บริษัท ที.พี.เอส เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั บริษัท ที.พี.เอส เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/279/2559
E-bidding จ านวน   3,465,000  บาท จ านวน   3,465,000  บาท ลว.  27  มกราคม 2559

หจก. ปรีชาแพรํขนสํง หจก. ปรีชาแพรํขนสํง ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/280/2559
E-bidding จ านวน   3,802,564  บาท จ านวน   3,802,564  บาท ลว.  28  มกราคม 2559

หจก. บุญกว๎างพาณิชย์ หจก. บุญกว๎างพาณิชย์ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/281/2559
E-bidding จ านวน   1,496,728  บาท จ านวน   1,496,728  บาท ลว.  28  มกราคม 2559

หจก. บุญกว๎างพาณิชย์ หจก. บุญกว๎างพาณิชย์ ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/282/2559
E-bidding จ านวน   3,366,000  บาท จ านวน   3,366,000  บาท ลว.  28  มกราคม 2559

หจก.อฉิโิรํการโยธา หจก.อฉิโิรํการโยธา ปฏบิัติถกูต๎องตามเง่ือนไข สทภ.9/283/2559
E-bidding จ านวน   3,100,000  บาท จ านวน   3,100,000  บาท ลว.  28  มกราคม 2559

51

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองน้ าออก          บ๎าน

คลองน้ าออก หมู ํ12 ต าบลเกาะตาเล้ียง อ าเภอ

ศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย

9,888,000.00 14,872,700.00

52

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าหว๎ยแมคํ าม ี    

หมู ํ8,10 ต าบลร๎องกวาง  อ าเภอร๎องกวาง  

จงัหวัดแพรํ

3,365,000.00 4,789,500.00

53
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว๎ยแมกําง           

ต าบลแมลํานนา  อ าเภอลอง  จงัหวัดแพรํ
3,130,000.00 5,117,495.00

54

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองแพงพวย         

บ๎านวัดแตน หมู ํ5 ต าบลชุมแสงสงคราม 

อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก

4,610,442.85 7,027,000.00

55

โครงการกอํสร๎างโรงเกบ็ครุภณัฑ์เคร่ืองสูบน้ า

พิษณุโลก สทภ.9 หมู ํ8 ต าบลวังทอง     

จงัหวัดพิษณุโลก

3,693,598.00 4,147,472.00

56
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว๎ยครกหนิ หมู ํ5 ต าบล

หว๎ยมา๎  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดแพรํ
2,635,000.00 3,878,400.00

57
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว๎ยรํองจอ๎น  หมู ํ1 

ต าบลบ๎านเวียง อ าเภอร๎องกวาง  จงัหวัดแพรํ
3,465,000.00 5,417,800.00

58
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว๎ยเหมอืงกลาง หมู ํ2 

ต าบลหวัทุงํ อ าเภอลอง  จงัหวัดแพรํ
3,802,564.00 5,138,600.00

59

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าฝายประชาอาสา 

บ๎านตอเรือ หมู ํ13 ต าบลวังนกแอนํ  อ าเภอวัง

ทอง จงัหวัดพิษณุโลก

1,496,728.00 2,410,000.00

60

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหลํงน้ าฝายประชาอาสา 

หมู ํ7 ต าบลวังนกแอนํ  อ าเภอวังทอง    

จงัหวัดพิษณุโลก

3,366,000.00 3,407,120.00

61
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว๎ยริน  หมู ํ1       ต าบล

สะเอยีบ  อ าเภอสอง จงัหวัดแพรํ
3,100,000.00 5,440,600.00


