
แบบ สขร.1

บริษัท ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   98/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   2,820  บาท จ านวน   2,820  บาท ลว. 5 พฤษภาคม 2563

อู่ช่างบอม เซอร์วิส อู่ช่างบอม เซอร์วิส ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   99/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   2,518  บาท จ านวน   2,518  บาท ลว. 5 พฤษภาคม 2563

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ หจก.วิทยาคาร โอ.เอ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   100/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   117,800  บาท จ านวน   117,800  บาท ลว. 12 พฤษภาคม 2563

ร้าน บุญ บุญ เจริญพาณิชย์ ร้าน บุญ บุญ เจริญพาณิชย์ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   101/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   10,250  บาท จ านวน   10,250  บาท ลว. 13 พฤษภาคม 2563

บริษัท บ้านสวนอเิล็คโทรนิคส์ จ ากดั บริษัท บ้านสวนอเิล็คโทรนิคส์ จ ากดั ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   102/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   121,685.75  บาท จ านวน   121,685.75  บาท ลว. 13 พฤษภาคม 2563

บริษัท บ้านสวนอเิล็คโทรนิคส์ จ ากดั บริษัท บ้านสวนอเิล็คโทรนิคส์ จ ากดั ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   103/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   31,153.05  บาท จ านวน   31,153.05  บาท ลว. 13 พฤษภาคม 2563

ร้าน บุญ บุญ เจริญพาณิชย์ ร้าน บุญ บุญ เจริญพาณิชย์ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   104/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   2,290  บาท จ านวน   2,290  บาท ลว. 15 พฤษภาคม 2563

อู่ช่างบอม เซอร์วิส อู่ช่างบอม เซอร์วิส ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   106/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   80,390  บาท จ านวน   80,390  บาท ลว. 15 พฤษภาคม 2563

หจก.ปร้ินดี อนิดีสทร้ี หจก.ปร้ินดี อนิดีสทร้ี ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   107/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   12,347.80  บาท จ านวน   12,347.80  บาท ลว. 15 พฤษภาคม 2563

นายพงศ์เพชร  เพชรพงศ์ นายพงศ์เพชร  เพชรพงศ์ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   108/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   278,760  บาท จ านวน   278,760  บาท ลว. 28 พฤษภาคม 2563

2 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 2,518.00 2,518.00

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 117,800.00 117,800.00

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,250.00 10,250.00

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 121,685.75 121,685.75

6 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 31,153.05 31,153.05

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,290.00 2,290.00

8 จ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้ า 80,390.00 80,390.00

9 จ้างท าป้ายไวนิล 12,347.80 12,347.80

10
จ้างจัดงานและประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ า 3 ต าบล     จ.พิจิตร 

และพิษณุโลก
278,760.00 278,760.00

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 พิษณโุลก

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันที ่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2563

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่   ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุดผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 2,820.00 2,820.00



บริษัท แอล.พี.พี.ซีวลิ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด บริษัท แอล.พี.พี.ซีวลิ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   40/2563

e-bidding จ านวน   55,736,000  บาท จ านวน   55,736,000  บาท ลว. 7 พฤษภาคม 2563

บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จ ากัด บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   41/2563

e-bidding จ านวน   168,870,000  บาท จ านวน   168,870,000  บาท ลว. 8 พฤษภาคม 2563

บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์จ ีจ ากัด บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์จ ีจ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   42/2563

e-bidding จ านวน   3,182,900  บาท จ านวน   3,182,900  บาท ลว.15พฤษภาคม 2563

บริษัท ทีทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ทีทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   43/2563

e-bidding จ านวน   3,025,000  บาท จ านวน   3,025,000  บาท ลว.18พฤษภาคม 2563

กิจการร่วมค้า บ.รีวอลูชัน่                 เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จก.                            และ
 บ.เอ็ม พี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จ ีจก.

กิจการร่วมค้า บ.รีวอลูชัน่                 เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จก.                            และ 
บ.เอ็ม พี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จ ีจก.

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   44/2563

e-bidding จ านวน   3,753,000  บาท จ านวน   3,753,000  บาท ลว.26พฤษภาคม 2563

11
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ าพิจติร วดั
บางคลาน - แม่น้ ายม ต าบลบางคลาน
 อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจติร

30,549,955.00 55,736,000.00

12

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชือ่ม
หนองจระเข-้หนองจระเข้       ต าบล
สารจติร อ าเภอศรีสัชนาลัย จงัหวดั
สุโขทัย

168,870,000.00 215,072,000.00

13

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า 
สนับสนุนโครงการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช) บ้านน้ าพัน หมู ่9        ต าบล
นาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน

3,182,900.00 3,188,900.00

14

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า 
สนับสนุนโครงการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช) บ้านวงัไผ่ หมู ่8        ต าบลนา
ไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวดัน่าน

3,025,000.00 3,044,000.00

15

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า 
สนับสนุนโครงการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช) บ้านใหม่สามัคคี หมู ่9      
ต าบลเมืองจงั อ าเภอภูเพียง จงัหวดั
น่าน

3,753,000.00 5,676,400.00



กิจการร่วมค้า บ.รีวอลูชัน่                 เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จก.                            และ
 บ.เอ็ม พี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จ ีจก.

กิจการร่วมค้า บ.รีวอลูชัน่                 เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จก.                            และ 
บ.เอ็ม พี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จ ีจก.

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   45/2563

e-bidding จ านวน   3,040,000  บาท จ านวน   3,040,000  บาท ลว.26พฤษภาคม 2563

กิจการร่วมค้า บ.รีวอลูชัน่                 เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จก.                            และ
 บ.เอ็ม พี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จ ีจก.

กิจการร่วมค้า บ.รีวอลูชัน่                 เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จก.                            และ 
บ.เอ็ม พี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จ ีจก.

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   46/2563

e-bidding จ านวน   8,576,000  บาท จ านวน   8,576,000  บาท ลว.26พฤษภาคม 2563

กิจการร่วมค้า บ.รีวอลูชัน่                 เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จก.                            และ
 บ.เอ็ม พี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จ ีจก.

กิจการร่วมค้า บ.รีวอลูชัน่                 เอ็น
เตอร์ไพร์ซ จก.                            และ 
บ.เอ็ม พี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จ ีจก.

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   47/2563

e-bidding จ านวน   8,984,000  บาท จ านวน   8,984,000  บาท ลว.26พฤษภาคม 2563

ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   48/2563

e-bidding จ านวน   960,196.60  บาท จ านวน   960,196.60  บาท ลว.27พฤษภาคม 2563

16

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า 
สนับสนุนโครงการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช) บ้านเมืองหลวง หมู ่4     
ต าบลเมืองจงั อ าเภอภูเพียง จงัหวดั
น่าน

3,040,000.00 5,199,300.00

17

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุพ์ืชพระราชทาน 
เพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเหนือตอนล่าง 
กองทัพภาคที่ 3 ต าบลอรัญญิก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก

8,576,000.00 8,600,000.00

18

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
ศูนย์วจิยัและบ ารุงพันธสั์ตวพ์ิษณุโลก 
ต าบลหนองกระท้าว อ าเภอนครไทย 
จงัหวดัพิษณุโลก

8,984,000.00 9,000,000.00

19

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์อืน่ๆส าหรับ
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช) ใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ต าบลขุนน่าน              อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ               จงัหวดัน่าน 
10 แห่ง

960,196.60 960,196.60



ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   49/2563

e-bidding จ านวน   829,220.04  บาท จ านวน   829,220.04  บาท ลว.27พฤษภาคม 2563

ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   50/2563

e-bidding จ านวน   643,600.72  บาท จ านวน   643,600.72  บาท ลว.27พฤษภาคม 2563

ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   51/2563

e-bidding จ านวน   551,657.76  บาท จ านวน   551,657.76  บาท ลว.27พฤษภาคม 2563

20

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์อืน่ๆส าหรับ
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช) ใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ต าบลบ่อเกลือเหนือ       อ าเภอบ่อ
เกลือ                  จงัหวดัน่าน 9 
แห่ง

829,220.04 829,220.04

21

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์อืน่ๆส าหรับ
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช) ใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ต าบลดงพญา              อ าเภอบ่อ
เกลือ                         จงัหวดัน่าน
 7 แห่ง

643,600.72 643,600.72

22

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์อืน่ๆส าหรับ
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช) ใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ต าบลบ่อเกลือใต้            อ าเภอบ่อ
เกลือ                       จงัหวดัน่าน 
6 แห่ง

551,657.76 551,657.76



ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ร้านกฤษติยาพาณิชย์ ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   52/2563

e-bidding จ านวน   91,942.35  บาท จ านวน   91,942.35  บาท ลว.27พฤษภาคม 2563
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ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์อืน่ๆส าหรับ
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช) ใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ต าบลภูฟ้า            อ าเภอบ่อเกลือ  
                     จงัหวดัน่าน 1 แห่ง

91,942.35 91,942.35


