
ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 16,040.00      – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 16,040 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 16,040 บาท ราคาต่่าสุด 245/2565
ลว. 5 ก.ย. 2565

2 28,570.00      – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 28,570บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 28,5700บาท ราคาต่่าสุด 246/2565
ลว. 5 ก.ย. 2565

3 4,280.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 4,280บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 4,280บาท ราคาต่่าสุด 247/2565
ลว. 5 ก.ย. 2565

4 4,560.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 4,560บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 4,560บาท ราคาต่่าสุด 248/2565
ลว. 5 ก.ย. 2565

5 3,800.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านนายรัตน์ ปุดต้าว/3,800 บาท ร้านนายรัตน์ ปุดต้าว/3,800 บาท ราคาต่่าสุด 249/2565
ลว. 5 ก.ย. 2565

6 1,040.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านยิ้มหวาน/1,040 บาท ร้านยิ้มหวาน/1,040 บาท ราคาต่่าสุด 250/2565
ลว. 6 ก.ย. 2565

7 3,780.00        – เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์/3,780 บาท หจก.เอส เทคนิค เซนเตอร์/3,780 บาท ราคาต่่าสุด 251/2565
ลว. 6 ก.ย. 2565

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565

ส านักงานทรัพยากรน้ าที ่1
วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

จ้างซ่อมประตูอลูมิเนียม

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้างงานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง

ขออนุมัติจ้างท่ากรอบรูปใบประกาศโครงการฯ

ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน         กง
 6066  ล่าปาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน         กข
 4866 ล่าปาง

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน         กบ
 4017 ล่าปาง

ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ี หมายเลขทะเบียน                   กง
 6179 ล่าปาง



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

8 400.00          – เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/400 บาท หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์/400 บาท ราคาต่่าสุด 252/2565
ลว. 6 ก.ย. 2565

9 107,040.00     – เฉพาะเจาะจง หจก.วิสุทธิณี พาณิชย์ /107,040 บาท หจก.วิสุทธิณี พาณิชย์ /107,040 บาท ราคาต่่าสุด 253/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

10 ขออนุมัติจัดซ้ือหญ้าพร้อมปลูก โครงการฯ ห้วยก้อด 76,480.00      – เฉพาะเจาะจง หจก.วิสุทธิณี พาณิชย์ /76,480 บาท หจก.วิสุทธิณี พาณิชย์ /76,480 บาท ราคาต่่าสุด 254/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

11 76,480.00      – เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางรักษรินทร์/76, 480 บาท หจก.ล่าปางรักษรินทร์/76, 480 บาท ราคาต่่าสุด 255/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

12 ขออนุมัติก่าจัดวัชพืช โครงการฯ แม่เหิน 15,296.00      – เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางรักษรินทร์/15,296 บาท หจก.ล่าปางรักษรินทร์/15,296 บาท ราคาต่่าสุด 256/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

13 ขออนุมัติก่าจัดวัชพืช โครงการฯ ห้วยก้อด 30,238.28      – เฉพาะเจาะจง หจก.วิสุทธิณี พาณิชย์ /30,238.28 สตางค์ หจก.วสุิทธณีิ พาณิชย ์/30,238.28 สตางค์ ราคาต่่าสุด 257/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

14 40,000.00      – เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางรักษรินทร์/40,000 บาท หจก.ล่าปางรักษรินทร์/40,000 บาท ราคาต่่าสุด 258/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

15 241,509.00     – เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางรักษรินทร์/241,509 บาท หจก.ล่าปางรักษรินทร์/241,509 บาท ราคาต่่าสุด 259/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

ราคากลางวงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565
ส านักงานทรัพยากรน้ าที ่1

ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบ สขร. ๑

ขออนุมัติจัดซ้ือดินลูกรังพร้อมบดอัด โครงการฯ แม่เหิน

ขออนุมัติจัดซ้ือหญ้าพร้อมปลูก โครงการฯ แม่ฮวก

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง

ขออนุมัติจัดซ้ือดินลูกรังพร้อมบดอัด โครงการฯ ห้วยก้อด

วิธีซ้ือ/จ้าง

ขออนุมัติก่าจัดวัชพืช โครงการฯ แม่ฮวก



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

16 90,000.00      – เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางรักษรินทร์/90,000บาท หจก.ล่าปางรักษรินทร์/90,000บาท ราคาต่่าสุด 260/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

17 194,679.00     – เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางรักษรินทร์/194,679บาท หจก.ล่าปางรักษรินทร์/194,679บาท ราคาต่่าสุด 261/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

18 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ 26,850.00      – เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เค อาร์/26,850 บาท หจก.เจ เค อาร์/26,850 บาท ราคาต่่าสุด 262/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

19 43,860.00      – เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เค อาร์/43,860 บาท หจก.เจ เค อาร์/43,860 บาท ราคาต่่าสุด 263/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

20 2,953.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/2,953 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/2,953 บาท ราคาต่่าสุด 267/2565
ลว. 7 ก.ย. 2565

21 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส่ารวจ 12 รายการ 94,824.00      – เฉพาะเจาะจง หจก.บัวทองการช่าง/ 94,824 บาท หจก.บัวทองการช่าง/ 94,824 บาท ราคาต่่าสุด 268/2565
ลว. 9 ก.ย. 2565

22 17,980.00      – เฉพาะเจาะจง ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/17,980 บาท ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/17,980 บาท ราคาต่่าสุด 269/2565
ลว. 12 ก.ย. 2565

23 9,570.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 9,570 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 9,570 บาท ราคาต่่าสุด 270/2565
ลว. 12 ก.ย. 2565

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน           
บร 5858 ล่าปาง

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน          
บล 6794 ล่าปาง

ส านักงานทรัพยากรน้ าที ่1

ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้่าด่ืม ประจ่าเดือน สิงหาคม 2565

วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง

ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 10 รายการ

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง

วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปวิธีซ้ือ/จ้าง

ขออนุมัติจัดซ้ือดินลูกรังพร้อมบดอัด โครงการฯ แม่ฮวก

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565

ขออนุมัติจัดซ้ือหญ้าพร้อมปลูก โครงการฯ แม่เหิน

ราคากลาง



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

24 4,140.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/4,140 บาท ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/4,140 บาท ราคาต่่าสุด 271/2565
ลว. 12 ก.ย. 2565

25 4,300.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/4,300 บาท ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/4,300 บาท ราคาต่่าสุด 272/2565
ลว. 12 ก.ย. 2565

26 2,960.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 2,960 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/ 2,960 บาท ราคาต่่าสุด 273/2565
ลว. 12 ก.ย. 2565

27 35,140.00      – เฉพาะเจาะจง ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/35,140 บาท ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/35,140 บาท ราคาต่่าสุด 274/2565
ลว. 12 ก.ย. 2565

28 30,000.00      – เฉพาะเจาะจง ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/35,140 บาท ร้านอู่มงคลเซอร์วิส/35,140 บาท ราคาต่่าสุด 275/2565
ลว. 12 ก.ย. 2565

29 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (server) 4,500.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปางไอทีพลัส/4,500 บาท ร้านล่าปางไอทีพลัส/4,500 บาท ราคาต่่าสุด 276/2565
ลว. 13 ก.ย. 2565

30 2,000.00        – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์/2,000 บาท หจก.แอลพี ไฮเทค เซ็นเตอร์/2,000 บาท ราคาต่่าสุด 277/2565
ลว. 13 ก.ย. 2565

31 2,954.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านด่ารงค์พรรณ/2,954 บาท ร้านด่ารงค์พรรณ/2,954 บาท ราคาต่่าสุด 278/2565
ลว. 13 ก.ย. 2565

ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1 รายการ

เบิกเงินค่าน้่าด่ืม ประจ่าเดือน กันยายน 2565

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน           
80-8651 ล่าปาง

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง

วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน          
กค 5029 ล่าปาง

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน          
กบ 4133 ล่าปาง

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน          
กบ 4133 ล่าปาง

วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ขออนุมัติจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน          
กค 5029 ล่าปาง

ส านักงานทรัพยากรน้ าที ่1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง ราคากลาง

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

32 5,350.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/5,350 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/5,350 บาท ราคาต่่าสุด 279/2565
ลว. 21 ก.ย. 2565

33 6,400.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/6,400 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/6,400 บาท ราคาต่่าสุด 280/2565
ลว. 21 ก.ย. 2565

34 4,640.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/4,640 บาท ร้านวิศรุตออโต้ไทร์/4,640 บาท ราคาต่่าสุด 281/2565
ลว. 21 ก.ย. 2565

35 31,449.00      – เฉพาะเจาะจง บจก.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่/31,449 บาท บจก.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม/่31,449 บาท ราคาต่่าสุด 282/2565
ลว. 21 ก.ย. 2565

36 45,925.00      – เฉพาะเจาะจง ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/45,925 บาท ร้านวิศรุต ออโต้ไทร์/45,925 บาท ราคาต่่าสุด 283/2565
ลว. 21 ก.ย. 2565

37 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 7 รายการ 24,187.00      – เฉพาะเจาะจง หจก.แอลทีไฮเทค เซ็นเตอร์/24,187 บาท หจก.แอลทีไฮเทค เซ็นเตอร์/24,187 บาท ราคาต่่าสุด 284/2565
ลว. 21 ก.ย. 2565

38 4,800.00        – เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเซอร์วิส/4,800 บาท ร้านมงคลเซอร์วิส/4,800 บาท ราคาต่่าสุด 285/2565
ลว. 21 ก.ย. 2565

39 45,000.00      – เฉพาะเจาะจง บจก.เพาเวอร์ เมคคานิค เอ็นเตอร์ไพรส์/
45,000 บาท

บจก.เพาเวอร์ เมคคานิค เอ็นเตอร์ไพรส์/
45,000 บาท

ราคาต่่าสุด          286/2565       
 ลว. 21 ก.ย. 2565

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้่า 30 นิ้ว 1 เคร่ือง

ซ่อมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์หมายเลขทะเบียน      
กบ 4858 ล่าปาง

ซ่อมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์หมายเลขทะเบียน      ช
 7988 เชียงใหม่

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน           
กพ 3980 ล่าปาง

ซ่อมยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน              
กพ 3980 ล่าปาง

ขออนุมัติซ่อมยานพาหนะและขนส่ง กธ 8132 ล่าปาง

ขออนุมัติซ้ือวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ หมายเลขทะเบียน
 กบ 5551 ล่าปาง

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565

ส านักงานทรัพยากรน้ าที ่1
วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

40 4,952,630.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ส.ศิระก่อสร้าง/
4,952,630 บาท

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ส.ศิระก่อสร้าง/
4,952,630 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/118 /65     
     ลว. 23 ก.ย. 65

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ท่าทรายขาณุวรลักษ
บุรี/4,953,700 บาท

3.บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จ่ากัด/
4,958,750 บาท

41 4,876,280.00 – e-bidding 1.บริษัท พู่เจริญการโยธา จ่ากัด /
4,876,280 บาท

1.บริษัท พู่เจริญการโยธา จ่ากัด /
4,876,280 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/119/65      
    ลว. 23 ก.ย. 65

2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เชียงรายทรายเพชร/
4,877,500 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พะเยาธนะวงศ์ คอน
สตรัคชั่น/4,882,400 บาท

42 4,877,200.00 – e-bidding 1.บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จ่ากัด/
4,877,200 บาท

1.บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จ่ากัด/
4,877,200 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/120 /65     
     ลว. 26 ก.ย. 65

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พะเยาธนะวงศ์ คอน
สตรัคชั่น/4,884,300 บาท

43 4,872,820.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สามเมือง 
(1993)/4,872,820 บาท

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สามเมือง 
(1993)/4,872,820 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/121 /65     
     ลว. 27 ก.ย. 65

2.บริษัท พู่เจริญการโยธา จ่ากัด/
4,878,800 บาท

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565

ส านักงานทรัพยากรน้ าที ่1
วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
จากแหล่งน้่าแม่น้่าปิงบ้านเกาะสามสิบ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ
สามสิบ ต่าบลแสนตอ อ่าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก่าแพงเพชร

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้่า พร้อมระบบกระจายน้่าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ต่าบลไม้ยา อ่าเภอพญาเม็งราย
 จังหวัดเชียงราย

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้่าร่องแหย่ง พร้อมระบบ
กระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8
 บ้านใหม่พัฒนา ต่าบลลอ อ่าเภอจุน จังหวัดพะเยา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้วยปุาก้าน พร้อมระบบ
กระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ต่าบลเชียงแรง
 อ่าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

44 4,959,100.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เชียงรายทรายเพชร/
4,959,100 บาท

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เชียงรายทราย
เพชร/4,959,100 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/122/65      
    ลว. 27 ก.ย. 65

2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พัฒนานุภาพ
ก่อสร้าง/ 4,963,800 บาท

45 11,090,000.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ส่ีแควการโยธา/
11,090,000 บาท

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ส่ีแควการโยธา/
11,090,000 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/123/65      
    ลว. 28 ก.ย. 65

2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไทยธานี เอ็นจิเนียร่ิง
 /10,000,000 บาท

46 9,485,790.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไทยธานี เอ็นจิ
เนียร่ิง/9,485,790 บาท

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไทยธานี เอ็นจิ
เนียร่ิง/9,485,790 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/124 /65     
     ลว. 28 ก.ย. 65

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ส่ีแควการโยธา/ 
9,492,700 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ขนุนแดงคอน
สตรัคชั่น/9,500,000 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศิริกร เอสพี คอน
สตรัคชั่น/ 9,520,000 บาท

47 6,914,000.00 – e-bidding 1.บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จ่ากัด/
6,914,000 บาท

1.บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จ่ากัด/
6,914,000 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/125 /65     
     ลว. 28 ก.ย. 65

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เล็กเจริญก่อสร้าง/
6,150,800

ส านักงานทรัพยากรน้ าที ่1
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565

แบบ สขร. ๑

วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
จากแหล่งน้่าอ่างเก็บน้่าคลองมดแดง บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 
บ้านท่าข้าม ต่าบลโปุงน้่าร้อน อ่าเภอคลองลาน จังหวัด
ก่าแพงเพชร

วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้่าสระน้่ากกหลง พร้อมก่อสร้าง
ระบบกระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนประปา
หมู่บ้านริมกก (วิสาหกิจชุมชนริมกก) หมู่ที่ 4 บ้านริมกก 
ต่าบลแม่ยาว อ่าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่า สนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (บ้านทีฮือลือ) หมู่
ที่ 11 บ้านทีฮือลือ ต่าบลสบเมย อ่าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนสถานีเกษตรหลวงปางดะ หมู่ที่ 10 บ้านปางดะ 
ต่าบลสะเมิงใต้ อ่าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ราคากลาง



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

48 8,810,000.00 – e-bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ล่าปาง-เกาะคาขนส่ง
 /8,810,000 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ล่าปาง-เกาะคา
ขนส่ง /8,810,000 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/126 /65     
     ลว. 28 ก.ย. 65

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศิลาแม่ทะ/
8,831,719 บาท

49 8,252,290.00 – e-bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศิลาแม่ทะ/
8,252,290 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศิลาแม่ทะ/
8,252,290 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/127/65      
    ลว. 28 ก.ย. 65

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ล่าปาง-เกาะคา
ขนส่ง/8,267,300 บาท

50 4,640,000.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศิริกร เอสพี คอน
สตรัคชั่น /4,640,000 บาท

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศิริกร เอสพี คอน
สตรัคชั่น /4,640,000 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/128/65      
    ลว. 28 ก.ย. 65

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ขนุนแดงคอน
สตรัคชั่น/4,651,000 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศิลาแม่ทะ/ 
4,660,640 บาท

51 4,957,900.00 – e-bidding 1.บริษัท พู่เจริญการโยธา จ่ากัด/
4,957,900 บาท

1.บริษัท พู่เจริญการโยธา จ่ากัด/
4,957,900 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/129/65      
    ลว. 29 ก.ย. 65

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พะเยาธนะวงศ์ คอน
สตรัคชั่น/4,964,000 บาท

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565

วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านเอื้อม หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อม ต่าบลบ้านเอื้อม อ่าเภอเมือง
ล่าปาง จังหวัดล่าปาง

แบบ สขร. ๑

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ส านักงานทรัพยากรน้ า 1

โครงการก่อสร้างระบบส่งน้่าจากฝายแม่น้่าเย็น ระยะ 2 หมู่
ที่ 15 บ้านจ่าตอง ต่าบลร่องเคาะ อ่าเภอวังเหนือ จังหวัด
ล่าปาง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งงาม ต่าบลทุ่งงาม อ่าเภอเสริม
งาม จังหวัดล่าปาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้่าแม่น้่าอิง พร้อมระบบ
กระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 บ้านศรีดอนชัย ต่าบลศรีดอน
ชัย อ่าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

52 14,946,000.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เชียงรายทรายเพชร/
14,946,000

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เชียงรายทราย
เพชร/14,946,000

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/130 /65     
     ลว. 29 ก.ย. 65

2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พัฒนานุภาพ
ก่อสร้าง/14,952,500 บาท

53 27,903,800.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แก้วแปง การโยธา/
27,903,800 บาท

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แก้วแปง การโยธา/
27,903,800 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/131/65      
    ลว. 29 ก.ย. 65

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แม่สอดโชควิสูตร/
25,185,300 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ชโนทัย/24,586,804
 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศิลาแม่ทะ/
21,646,400 บาท

5.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แก้วแปง การโยธา/
27,903,800 บาท

54 4,874,460.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พะเยาธนะวงศ์ คอน
สตรัคชั่น/ 4,874,460 บาท

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พะเยาธนะวงศ์ คอน
สตรัคชั่น/ 4,874,460 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/132/65      
    ลว. 29 ก.ย. 65

2.บริษัท พู่เจริญการโยธา จ่ากัด/
4,876,900 บาท

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565
ส านักงานทรัพยากรน้ าที ่1

วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้่าหนองจ่าอ้อ 
พร้อมระบบกระจายน้่า หมู่ที่ 16 ต่าบลปุาแงะ อ่าเภอปุา
แดด จังหวัดเชียงราย

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร. ๑

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้่าหนองโค้ง พร้อมระบบ
กระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านน้่าจุนใหม่ หมู่ที่ 10
 บ้านน้่าจุนใหม่ ต่าบลลอ อ่าเภอจุน จังหวัดพะเยา

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
หนองตีนดอย-อ่างหนองโสน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี 
ต่าบลยกกระบัตร อ่าเภอสามเงา จังหวัดตาก



ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

55 4,876,600.00 – e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไทยธานี เอ็นจิ
เนียร่ิง/4,876,600 บาท

1.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไทยธานี เอ็นจิ
เนียร่ิง/4,876,600 บาท

ราคาต่่าสุด      สทภ.1/133 /65     
     ลว. 29 ก.ย. 65

2.บริษัท เมืองทองรุ่งเรือง จ่ากัด/ 
4,880,000 บาท

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้่าหนองปึ๋ง พร้อมระบบ
กระจายน้่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสายน้่างาม หมู่ที่ 
11 บ้านสายน้่างาม ต่าบลท่าจ่าปี อ่าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

วันที ่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565

ส านักงานทรัพยากรน้ า 1


