
แบบ สขร.1

ร้าน เกา้ การ เจริญทรัพย์ ร้าน เกา้ การ เจริญทรัพย์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   50/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   950  บาท จ านวน   950  บาท ลว. 5 มนีาคม 2563

ร้าน เกา้ การ เจริญทรัพย์ ร้าน เกา้ การ เจริญทรัพย์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   51/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   175,060  บาท จ านวน   175,060  บาท ลว. 5 มนีาคม 2563

หจก. พิษณุโลก ว.ีซี คอนสตรัคชั่น หจก. พิษณุโลก ว.ีซี คอนสตรัคชั่น ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   52/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   3,798.50  บาท จ านวน   3,798.50  บาท ลว. 11 มนีาคม 2563

หจก. วิทยาคาร โอ.เอ หจก. วิทยาคาร โอ.เอ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   53/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   32,371  บาท จ านวน   32,371  บาท ลว. 18 มนีาคม 2563

ร้าน บุญลือ การไฟฟ้า ร้าน บุญลือ การไฟฟ้า ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   54/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   7,500  บาท จ านวน   7,500  บาท ลว. 18 มนีาคม 2563

บริษัท ค๊อกพิท โปรไทร์ บริษัท ค๊อกพิท โปรไทร์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   55/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   23,400  บาท จ านวน   23,400  บาท ลว. 18 มนีาคม 2563

บริษัท ค๊อกพิท โปรไทร์ บริษัท ค๊อกพิท โปรไทร์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   56/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   13,975  บาท จ านวน   13,975  บาท ลว. 18 มนีาคม 2563

ร้าน ส.ฮวดหลี แบตเตอร่ี ร้าน ส.ฮวดหลี แบตเตอร่ี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   57/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   3,400  บาท จ านวน   3,400  บาท ลว. 27 มนีาคม 2563

บริษัท ค๊อกพิท โปรไทร์ บริษัท ค๊อกพิท โปรไทร์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   58/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   2,250  บาท จ านวน   2,250  บาท ลว. 27 มนีาคม 2563

ร้าน ส.ฮวดหลี แบตเตอร่ี ร้าน ส.ฮวดหลี แบตเตอร่ี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   59/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   3,400  บาท จ านวน   3,400  บาท ลว. 27 มนีาคม 2563

นางสาวโสภดิา  คงกระพันธ์ นางสาวโสภดิา  คงกระพันธ์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   60/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   72,000  บาท จ านวน   72,000  บาท ลว. 31 มนีาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มีนาคม พ.ศ. 2563
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 พิษณุโลก

ล าดับ
ที่

งานจดัซ้ือจดัจา้ง

ลงวนัที ่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2563

 ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาที ่  ตก
ลงซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง
วิธีซ้ือหรือจา้ง

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ เหตุดผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 950.00 950.00

8 จา้งซ๋อมรถยนต์ราชการ 3,400.00 3,400.00

9 จา้งซ๋อมรถยนต์ราชการ 2,250.00 2,250.00

6 จา้งซ๋อมรถยนต์ราชการ 23,400.00 23,400.00

7 จา้งซ๋อมรถยนต์ราชการ 13,975.00 13,975.00

4 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 32,371.00 32,371.00

5 จา้งซ๋อมรถยนต์ราชการ 7,500.00 7,500.00

2 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 175,060.00 175,060.00

3
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รายการแบตเตอร่ี
3,798.50 3,798.50

10 จา้งซ๋อมรถยนต์ราชการ 3,400.00 3,400.00

11
จา้งเหมางานช่วยส ารวจโครงการอนุ
รักษฟืน้ฟูแหล่งน้ าในความรับผิดชอบ

ของ สทภ.9
72,000.00 72,000.00



นางสาวพรรณชมพู  คล้ายรักษ์ นางสาวพรรณชมพู  คล้ายรักษ์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   61/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   72,000  บาท จ านวน   72,000  บาท ลว. 31 มนีาคม 2563

นางสาวจริยา  สุวรรณรินทร์ นางสาวจริยา  สุวรรณรินทร์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   62/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   72,000  บาท จ านวน   72,000  บาท ลว. 31 มนีาคม 2563

นางสาวภาวิณี  ยกจ านวน นางสาวภาวิณี  ยกจ านวน ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   63/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   72,000  บาท จ านวน   72,000  บาท ลว. 31 มนีาคม 2563

นางสาวพัชรวดี  จนัทรสุวรรณ นางสาวพัชรวดี  จนัทรสุวรรณ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   64/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   72,000  บาท จ านวน   72,000  บาท ลว. 31 มนีาคม 2563

นายสุรพล  ศรีสุ นายสุรพล  ศรีสุ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   65/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   72,000  บาท จ านวน   72,000  บาท ลว. 31 มนีาคม 2563

นายเจนภพ  สวนเกตุ นายเจนภพ  สวนเกตุ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   66/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   72,000  บาท จ านวน   72,000  บาท ลว. 31 มนีาคม 2563

นายพิเชษฐ์  โพธา นายพิเชษฐ์  โพธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   67/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   72,000  บาท จ านวน   72,000  บาท ลว. 31 มนีาคม 2563

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   8/2562
E-bidding จ านวน   2,809,000  บาท จ านวน   2,809,000  บาท ลว. 16 มีนาคม 2563

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   9/2562
E-bidding จ านวน   2,800,000  บาท จ านวน   2,800,000  บาท ลว. 16 มีนาคม 2563

19

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านน้ าลีใต้ ม.8 ต.ปิงหลวง อ.
นาหมื่น จ.น่าน

2,836,800.00 2,809,000.00

20

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านปางปุก ม.2    ต.นาไร่
หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

2,805,500.00 2,800,000.00

12
จา้งเหมางานช่วยส ารวจโครงการอนุ
รักษฟืน้ฟูแหล่งน้ าในความรับผิดชอบ

ของ สทภ.9
72,000.00 72,000.00

13
จา้งเหมางานช่วยส ารวจโครงการอนุ
รักษฟืน้ฟูแหล่งน้ าในความรับผิดชอบ

ของ สทภ.9
72,000.00 72,000.00

72,000.00 72,000.00

14
จา้งเหมางานช่วยส ารวจโครงการอนุ
รักษฟืน้ฟูแหล่งน้ าในความรับผิดชอบ

ของ สทภ.9
72,000.00 72,000.00

15
จา้งเหมางานช่วยส ารวจโครงการอนุ
รักษฟืน้ฟูแหล่งน้ าในความรับผิดชอบ

ของ สทภ.9
72,000.00 72,000.00

18
จา้งเหมางานช่วยส ารวจโครงการอนุ
รักษฟืน้ฟูแหล่งน้ าในความรับผิดชอบ

ของ สทภ.9
72,000.00 72,000.00

16
จา้งเหมางานช่วยส ารวจโครงการอนุ
รักษฟืน้ฟูแหล่งน้ าในความรับผิดชอบ

ของ สทภ.9
72,000.00 72,000.00

17
จา้งเหมางานช่วยส ารวจโครงการอนุ
รักษฟืน้ฟูแหล่งน้ าในความรับผิดชอบ

ของ สทภ.9



บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   10/2562
E-bidding จ านวน   2,805,000  บาท จ านวน   2,805,000  บาท ลว. 16 มีนาคม 2563

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   11/2562
E-bidding จ านวน   2,819,000  บาท จ านวน   2,819,000  บาท ลว. 16 มีนาคม 2563

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   12/2562
E-bidding จ านวน   2,790,000  บาท จ านวน   2,790,000  บาท ลว. 16 มีนาคม 2563

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   13/2562
E-bidding จ านวน   2,297,000  บาท จ านวน   2,297,000  บาท ลว. 16 มีนาคม 2563

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   14/2562
E-bidding จ านวน   2,877,500  บาท จ านวน   2,877,500  บาท ลว. 16 มีนาคม 2563

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   15/2562
E-bidding จ านวน   2,789,000  บาท จ านวน   2,789,000  บาท ลว. 16 มีนาคม 2563

25

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านโป่งค า ม.5    ต.ดู่พงษ์ อ.
สันติสุข จ.น่าน

2,880,400.00 2,877,500.00

26

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านเชตวนั ม.1      ต.สันทะ 
อ.นาน้อย จ.น่าน

2,810,100.00 2,789,000.00

23

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านศรีบุญเรือง ม.2 ต.พงษ์ อ.
นาหมื่น จ.น่าน

2,792,400.00 2,790,000.00

24

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านนาเลา ม.3     ต.พงษ์ อ.
สันติสุข จ.น่าน

2,298,600.00 2,297,000.00

21

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านแหน3 ต.ผาทอง อ.ท่าวงัผา
 จ.น่าน

2,810,500.00 2,805,000.00

22

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านแพะ ม.6     ต.ปิงหลวง 
อ.นาหมื่น จ.น่าน

2,844,000.00 2,819,000.00



บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   16/2562
E-bidding จ านวน   2,400,000  บาท จ านวน   2,400,000  บาท ลว. 18 มีนาคม 2563

บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด บริษัท เอเอส เอ็นเทค จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   17/2562
E-bidding จ านวน   2,300,000  บาท จ านวน   2,300,000  บาท ลว. 18 มีนาคม 2563

หจก.เอกสิทธิ ์เอ็นจเินียร่ิง หจก.เอกสิทธิ ์เอ็นจเินียร่ิง ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   18/2562
E-bidding จ านวน   33,364,000  บาท จ านวน   33,364,000  บาท ลว. 30 มีนาคม 2563

29
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ
 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก       จ.
สุโขทัย

49,066,000.00 33,364,000.00

27

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านละเบ้ายา       ต.สะเนียน 
อ.เมือง จ.น่าน

2,843,800.00 2,400,000.00

28

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง บ้านห้วยเฮือ         ต.สะเนียน
 อ.เมือง จ.น่าน

2,719,200.00 2,300,000.00


