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(ราคากลาง) จัดซ้ือ/จัดจ้าง

1 ขุดลอกคลองส่งน้้าบา้นศรีสวา่ง ม.12 1,515,000       E-bidding หจก.นครเชียงรายฯ 739,000            หจก.นครเชียงรายฯ 739,000       เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
ต.ง้ิว อ.เทงิ จ.เชียงราย บ.กิจการร่วมค้าลานนาจ้ากัด 1,295,000         เทคนิค และราคา

หจก.ศรีวงค์วรรณ์ 1,200,000         
บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 787,800            
บ.เซเวน่เฮาส์คอนสตรัคชั่น 778,000            

2 ขุดสระเก็บน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 669,900          E-bidding บ.กิจการร่วมค้าลานนาจ้ากัด 544,000            บ.กิจการร่วมค้าลานนาจ้ากัด 544,000       เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
ขนาด 1,260 ลบ.ม. ต.ทุ่งก่อ หจก.ดีวฒัน์คอนสตรัคชั่น 554,004            เทคนิค และราคา
อ.เวยีงเชียงรุม้ง จ.เชียงราย 33 บอ่ หจก.ด๊ัมชัยรับเหมาก่อสร้าง 607,200            

หจก.นครเชียงรายฯ 627,000            
หจก.เตชินท์ 600,831            
บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 594,000            

3 ขุดสระเก็บน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 527,800          E-bidding หจก.เตชินท์ 440,622            หจก.เตชินท์ 440,622       เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
ขนาด 1,260ลบ.ม. ต.หว้ยซ้อ อ.เชียงของ บ.กิจการร่วมค้าลานนา จ้ากัด 455,000            เทคนิค และราคา
จ.เชียงราย 26 บอ่ หจก.นครเชียงรายฯ 517,400            

บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 468,000            

4 ขุดสระเก็บน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 629,300          E-bidding บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 558,000            บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 558,000       เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
ขนาด 1,260 ลบ.ม. ต.ดงมะดะ หจก.นครเชียงรายฯ 573,500            เทคนิค และราคา
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 31 บอ่ หจก.ด๊ัมชัยรับเหมาก่อสร้าง 570,400            

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2561
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง



5 ขุดสระเก็บน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 588,700          E-bidding บ.กิจการร่วมค้าลานนา จ้ากัด 429,000            บ.กิจการร่วมค้าลานนา จ้ากัด 429,000       เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
ขนาด 1,260 ลบ.ม. ต.ทรายขาว หจก.กิติรินทร์ 468,000            เทคนิค และราคา
อ.พาน จ.เชียงราย 29 บอ่ หจก.เชียงรายยุทธภมูิ 429,000            

หจก.ด๊ัมชัยรับเหมาก่อสร้าง 478,296            
หจก.นครเชียงรายฯ 455,000            
บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 468,000            

6 ขุดสระเก็บน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 527,800          E-bidding บ.กิจการร่วมค้าลานนา จ้ากัด 478,000            บ.กิจการร่วมค้าลานนา จ้ากัด 478,000       เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
ขนาด 1,260 ลบ.ม. ต.เจริญเมือง หจก.กิติรินทร์ 522,000            เทคนิค และราคา
อ.พาน จ.เชียงราย 26 บอ่ หจก.เชียงรายยุทธภมูิ 493,000            

หจก.ด๊ัมชัยรับเหมาก่อสร้าง 533,484            
หจก.นครเชียงรายฯ 507,500            
บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 522,000            

7 ขุดลอกหนองบา้นคร่ึงเหนือ ม.2 ต.คร่ึง 5,361,000       E-bidding บ.กิจการร่วมค้าลานนา จ้ากัด 2,576,000         บ.กิจการร่วมค้าลานนา จ้ากัด2,576,000    เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
อ.เทงิ จ.เชียงราย บ.เอซีเอ็มดีเวลอปเมนทจ์้ากัด 4,020,000         เทคนิค และราคา

ก่อทรัพย์ตระการตา 3,935,000         
หจก.ไชยสารทวกีิจ 3,450,000         
หจก.ส.ทานตะวนั 2,848,000         
หจก.ศรีวงค์วรรณ์ 4,258,030.93    
หจก.นครเชียงรายฯ 3,238,686.81    
บ.นันทชัยเอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 5,253,000         
บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 4,584,000         
บ.เซเวน่เฮาส์คอนสตรัคชั่นจ้ากัด 3,248,000         

8 ขุดลอกหนองบา้นม่วงชุม ม.7 ต.คร่ึง 457,800          E-bidding หจก.ไชยสารทวกีิจ 1,290,000         หจก.ไชยสารทวกีิจ 1,290,000    เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย บ.กิจการร่วมค้าลานนาจ้ากัด 1,671,000         เทคนิค และราคา

ก่อทรัพย์ตระการตา 2,029,000         



9 คลองส่งน้้า คสล.ความยาว 1000 เมตร 4,578,000       E-bidding บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 4,235,000         บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 4,235,000    เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
บา้นหว้ยหา้ง ม.7 ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง หจก.สุนันทาทรัพย์เพิ่มพนู 3,285,000         เทคนิค 
จ.เชียงราย

10 ระบบส่งน้้าโครงการขยายผลโครงการหลวง 1,867,000       E-bidding บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 1,775,000         บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 1,775,000    เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
วาวบีา้นดอยช้าง ม.3 ต.วาว ีอ.แม่สรวย หจก.ก.กัลยาก่อสร้าง 1,862,798.46    เทคนิค และราคา
จ.เชียงราย

11 ซ้ือถังพลาสติกขนาด 120 ลิตรและ 1,021,800       E-bidding หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล 998,800            หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล 998,800       เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
กากน้้าตาล บ.สุรินทร์วฒันาอโกรโปรดักส์จ้ากัด 963,800            เทคนิค และราคา

สิริพงษไ์ชย 999,800            
หจก.กานต์รวอีุตสาหกรรม 1,019,800         

13 ขุดลอกหนองน้้า ความจุ 25,800 ลบ.ม. 4,675,000       E-bidding หจก.ส.ทานตะวนั 3,781,000         หจก.ส.ทานตะวนั 3,781,000    เปน็ผู้ผ่านข้อเสนอทางด้าน
พร้อมระบบทอ่ส่งน้้า บา้นจอมกิตติ ม.6 บ.พู่เจริญการโยธาจ้ากัด 3,846,000         เทคนิค และราคา
ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย บ.กิจการร่วมค้าลานนาจ้ากัด 4,246,000         

บ.เชียงแสนขุดลอกจ้ากัด 4,250,000         
หจก.เชียงใหม่เอกพฒัน์คอนสตรัคชั่น 4,388,000         
หจก.แม่สายศิลา 4,575,000         
หจก.อินจันทร์ก่อสร้าง 4,670,000         
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