O22 การประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

O22 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จานวน 333 ประกาศ
ลาดับที่
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ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า
กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี (ปี2559) แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม
อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(ปี 2557) พื้นที่ที่ 3 จานวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ครั้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม
อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(ปี 2558) พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จานวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม
อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(ปี 2558) พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จานวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนื้อที่
200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื้อที่
200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้า)
ระยะที่ ๑ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม

URL
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=97cd38a2-1ce1-4277-860aca12f493222b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b6f29575-304b-42e9-8fc7ab4ea2456077.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=cdd05c3b-2344-4bd1-91af1b25aea6ffef.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9d37d53c-b8c3-47e8-b8f3eb33c2bc29c4.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4154c541-fd67-4344-ac2c769cd3d01e96.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=dea66268-0527-4f9f-a3fd561b053ac30e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d9b2e460-1e7c-4f18-b33a3f05428718d7.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7df46651-a145-4342-bcda986419badc6f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4f15336c-e3e4-4209-b74f80c1ea9a889f.pdf
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อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟืน้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จานวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน จานวน 900 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลก โครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 9 (ปี 2558) เนื้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ ปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ ปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี
2558) โครงการ พมพ. 9 เนื้อที่ 700 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี
2558) โครงการ พมพ. 6 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม7-10ปีโครงการฟื้นฟู
เพิ่มพืชอาหารสัตว์ ลาน้าน่านฝั่งขวา 1400 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1314dcc5-e0de-49e8-b675cb9b725fd29d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d69d8598-6c14-4b2d-8cbdeb8a6aec12a3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=0ed9527b-1e78-470e-9517764ff7f56ad0.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6058a24e-1185-4557-9decb09123b433ab.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fe5b4f49-0a20-430d-b8a1da083c17bf6b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3476e97a-9403-4910-806c4d5f64368a30.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6ab865ed-0345-42d1-8a584f4dc95a5b52.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558)
พื้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่ (ครั้งที่ 2 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558) พื้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=659627ac-ee7e-4ecd-a9e8a89242ee93aa.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=feb3d623-df94-455c-8cc3-
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ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน ปี 2556 พมพ.3 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟืน้ ฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(ลุ่มน้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ (ลุ่มน้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เนือ้ ที่ 200 ไร่ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟืน้ ฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(ลุ่มน้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ (ลุ่มน้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนือ้ ที่ 200 ไร่ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการกฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่3 จานวน 1000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
(ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครง
การกฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี2557) โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงลุม่ น้าน่านฯ พื้นที่ท3ี่ จานวน 1000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพนื้ ที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่ม
น้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ (ลุ่มน้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จานวน 2,700 ไร่

a2b41b84d484.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8ce24536-8e2b-4c82-86dc03770093c9a3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=923b26a0-172c-4e55-920c5f38bbe1af22.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=56243fe5-97ac-435d-88b87737ef24a99e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3fb9d533-805a-4196-b98f59b531e53277.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=19a48f81-df5e-4974-993747a255931a74.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7c0b4197-9359-4f03-8d7585b7d5798c9d.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=601e2c8d-5ae6-492d-b393eb190b225bb7.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3e8b3b49-32b5-4a56-865e6f2482169db7.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=28ee25ed-d38c-4dc6-8fbb01e7e7a49d71.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ พื้นที่ที่ 3 แปลง 1 1,000
ไร่ (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อและจ้าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60
พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ พื้นที่ที่ 3 แปลง 1
1,000 ไร่
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้า โครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน
จานวน ๓๕๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติ
ขุนสถาน จานวน 11 รายการ ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซือ้ วัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ2-6ปี โครงการ
กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี๒๕๕๘) พมพ.4
แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ
2-6ปี โครงการกฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ปี2558 อช.แม่จริม
จังหวัดน่าน จานวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบารุงป่าไม้ใช้สอย
จานวน 1,070 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีส่ ูงตามพระราชดาริ บ้านสบขุ่น
จังหวัดน่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบารุงป่าไม้ใช้สอย
จานวน 750 ไร่ โครงการสถานีพฒ
ั นาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ บ้านสะจุกสะเกี้ยง จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6ปี โครงการ
กฟผ. พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน 1000 ไร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงป่าไม้ใช้สอย โครงการ
พัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน จานวน 650 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 710 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อ

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8686f498-90e8-4759-999842a15323d6cb.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7d3e9e20-4f49-4ada-93d14c8faf98ee2f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=04f7d7ef-d3df-4bfd-a0c7ae7a35d6d483.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6174804b-da4e-488e-85f8a65f83afb59a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5a994680-a5a3-49d3-87d34ee8ad22d544.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=95ab1bad-6987-45f0-807b8d0c20346b96.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8cdcfd9c-ce7a-4160-88906fb00859d3b4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=808f9aa0-f699-4513-b69656408906a1f1.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8d78e8d6-2a48-4a83-92d05d560d585dda.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6a6bb571-e081-42c6-baee7e80bd767dd2.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f2a7981e-5be8-40cf-9d41662baf142203.pdf
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ความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 710 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้าเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท.
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุม่ น้าน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จานวน 1,600 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงลุม่ น้าน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี
2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงลุม่ น้าน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จานวน 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 710 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้าเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุม่ น้าน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิง้ ) จานวน 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จานวน 1,100 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จานวน 900 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bfc199e4-54bf-46d4-a2057a9f1f34d0e8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ffc7623b-3f45-4890-ac2eeb84a55aa014.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ba610aea-f723-40c0-a97f11d604f2ab4d.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fe63b70a-3084-4a99-a9e39a3b370dfa87.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=26abbeaf-e8e0-43d3-855dfc3902413120.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=360d4788-79db-41bd-b2ee5724a953ddbc.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=89c10cf9-e211-4739-b13e2bd66de437ac.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5d2beb01-f1f7-49f6-a0ec985137074236.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=774559f6-2da1-4de2-84a0d7cba1775949.pdf
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี
2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน
่ คงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแม่จริม ปี 2558 จานวน 500 ไร่
ซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 1 อช.ศรีน่าน จ.น่าน 200 ไร่

ซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 1 อช.นันทบุรี 2
จ.น่าน 200 ไร่
ซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 1 อช.นันทบุรี 1
จ.น่าน 200 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2- 6ปี โครงการศูนย์ภู
ฟ้าพัฒนา จานวน 900 ไร่ (ครั้งที่ 2)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=90592ce4-9e7f-4861-a21ed626973a28ab.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c34aaecf-be24-4ab7-8d07772753d9e373.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7de001a0-a66b-4c9d-8cd0b7ce6e6525e6.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=21b8027a-daac-4caa-8558cc0f1978a7b4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=840200ea-4ac0-4987-acfe48d92d980aae.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5c3cb5bc-9a3c-446a-92d20f15d297ab72.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี
โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (ปี
๒๕๕๘) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ ๓ แปลงที่
๑ จานวน ๑,๐๐๐ ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5df6cce3-a3b6-4994-b638eb620ad1661f.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) โครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ ๓ แปลงที่ ๒ จานวน ๑,๐๐๐ ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้า
น่านฯ พื้นที่ที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑,๕๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e4544a78-955b-4ad3-bff3007d6a317cd8.pdf
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http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6834e41f-4e24-490c-bc064abf2bf09ce9.pdf

bidding)
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ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ ๓ จานวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคา

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a353db62-63d2-4eaa-abb484eba087288a.pdf
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 70 ปี (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a6c8d8a8-b1ea-4bfc-bdbb148d3e43cb37.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 60
พรรษา (ปี 2558) พื้นที่ที่ 3 แปลง 1 1,000 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=177cc340-6f78-4b94-b1af110ba7abf3fc.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จานวน 1,500 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558 ) พื้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 70 ปี (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2- 6ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2557) พื้นที่ที่ 3 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบารุงป่าไม้ใช้สอย จานวน 800 ไร่ โครงการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพนื้ ที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่ม
น้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) 200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซืัอวั
้ สดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ
๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี
๒๕๕๘ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน แปลงที่ ๕ เนื้อที่ ๗๐๐ ไร่
ร่างประกาศซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้า)ระยะที่ 1
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เนื้อที่ 200 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา
(ปี 2558) พื้นที่ที่ 6 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ.60 พรรษา
(ปี2558) พื้นที่ที่ 9 เนื้อที่ 700 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=43d132cd-9bb9-4702-8ecb6919fffefd7b.pdf
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http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2f753f7e-212b-4642-8a3351bffe18eeb1.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bc3396e5-b5b5-4ccc-a30dd8fc05df5352.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=44fe9600-bc4f-4076-b5c4f4e69dbf9e3a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b74df5ce-3b05-4852-afee3559bc1578a5.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4b56ca42-7c40-45cc-aa28c422ce56972b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5064a2c4-f6df-4e60-9e32a5a90ce23560.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b69acda9-2112-4d1d-8d9329b17f535159.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=44e099b7-4a8e-47eb-ab0661b42bd6bcc3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=40aaa6fd-5a2f-4a4f-b4317d7099e7f12b.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน พื้นที่ที่ 3 จานวน 1,550 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70
ปี (ปี2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 1,200 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 9 500 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b87ee647-8b38-46cc-83f8d7e9c53a2436.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=374036bc-04c8-446f-b2d7f539294fa4c0.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=312370d9-4277-4c03-8acb2ee11a634f81.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5af60ee0-fef5-44ac-956b7472b8a35c48.pdf

ประกาศประกวดซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
จานวน 900 ไร่
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=275fca0a-16ae-4537-bea3ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้าง 7-10 ปี โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเพิ่มพืชอาหาร
c5c5ceafc7b1.pdf
สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าลาน้าน่านฝั่งขวา จานวน 1,400 ไร่
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=54adcf7f-dbb5-4b30-96c6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ2-6ปี โครงการ
ปลูกป่า กฟผ. และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ฯ (ปี2559)อุทยานแห่งชาติ c1eba0b07e7a.pdf
ดอยภูคา แปลง3 จังหวัดน่าน 500 ไร่
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=350992b5-f008-42cc-a2f2ประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
4ee23cfa7305.pdf
ระบบนิเวศ ปี 2557 จานวน 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒- http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e7549f30-3bd4-46e1-b466๖ ปี โครงการ ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พัฒนาเพื่อความมั่นคงลุม่ น้าน่านฯ พื้นที่ที่ b0bd16bda607.pdf
๔ ปี ๒๕๕๘ จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6a9b59dc-6372-4717-a5cfประกวดราคาซื้อและจ้าง ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้า พื้นที่ที่ 3 จังหวัด
5e57a1dcc841.pdf
น่าน 350 ไร่
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c9b2c603-98e6-45a7-8e9cร่างประกกศซื้อและจ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.
afabcb9397e9.pdf
๗๐ ปี (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขุ่นน่าน แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b7749761-2dbe-41a4-9021ประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบ
f43ba68371d6.pdf
นิเวศ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 2,000 ไร่
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=60a0ad82-4ea6-4ac0-86a2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทีทาการและ
2f0e89162191.pdf
สิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ัต้นน้าดอยกาด โดยวิธีคดั เลือก
ร่างประกาศซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี2558) http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9535496e-a00d-42a3-aeac89f97be64f23.pdf
พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 1,000 ไร่
ร่างประกาศซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=cef73d1d-7c61-
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2558) พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 1,000 ไร่

48b6-a6fc-ba86075bfc39.pdf

ร่างประกาศซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
(ปี2558) พื้นที่ที่ 3 1,500 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างเพาะชากล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงพื้นัลุ
ที่ ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ ทีัมน้
่ล่ าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่ที่ 3
จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า
กฟผ. 70 ปี (ปี2559) อุทานแห่งชาติดอยภูคา แปลง 6 500 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้าง บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่า
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 2,000 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงป่าไม้ใช้สอย 800 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน พื้นที่ที่ 3
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการภูฟ้า
พัฒนา จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงป่าไม้ใช้สอย จานวน 650 ไร่ โครงการ
พัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคา ซื้อวะสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการ กฟผ.60
พรรษา พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคา ซื้อวะสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการ กฟผ.60
พรรษา พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้าเขื่อนสิริกิติ์
80 พรรษา (ปี2555) กฟผ. พื้นที่ที่ 6 2,000 ไร่
ประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบ

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=529eace1-cd07-4a7c-ac9a73d9d6a3c354.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c0f1fd36-d601-4974-88f358c71ce174d1.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=018eeebc-be56-4756-aa143b5b2c5bc572.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7a6df2e9-512c-478c-a64b1c9826a53dca.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=948e78e9-06ef-47f6-ac3500f0ca350ad0.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=19f20803-69bd-496a-b3f9abc8dd176811.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=48fe4506-d4f4-4a3a-8381c99ca44e4b54.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=0a5c1824-1135-4320-a01bb5f7fd6a635e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6016c17c-7aee-49c1-9b97e69221f5197c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=aea591b4-7bbd-46ad-97eae4f8a10e9b24.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=aea591b4-7bbd-46ad-97eae4f8a10e9b24.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=61cc7721-ffad-4e22-9451e27fee22f945.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=81b0be2c-d059-4cf2-8cb9-
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นิเวศ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จานวน 2,000 ไร่
ประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้าเขื่อนสิริกิติ์
80 พรรษา (ปี2555) กฟผ. พื้นที่ที่ 6 2,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60
พรรษา (ปี2558) พื้นที่ที่ 4 แปลง 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10ปี โครงการปลูกป่าต้นน้า
เขื่อนสิริกิติ์ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จานวน 1,600 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-6 ปี โครงการปลูกป่าต้น
น้าเขื่อสิริกติ ิ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2555) กฟผ. โครงการพัฒนาพื้นที่ความ
มั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน พื้นที่ที่ 3 จานวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง)
จานวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

32e153480966.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=922403c4-de17-4902-a13de31e1c1ea2db.pdf

ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุม่ น้าน่านฯ พื้นที่ที่ 6
ปี 2557 จานวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จานวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปี 2559) อช.ดอยภูคา แปลงที่ 5
จานวน 1,100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=94c97a66-85cd-46b9-bf7c9fc591a83023.pdf

ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการ ปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ตาม
แนวพระราชดาริฯ จานวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงพื้นทีล่ ุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จานวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปี 2559) อช.ดอยภูคา แปลงที่ 1
จานวน 900 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ระยะที่ 1
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 200 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ระยะที่ 1
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (1) 200 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ระยะที่ 1
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) 200 ไร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งขุนสถาน จานวน ๑๑
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ
๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ ๒ จ้งหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ
2-6 ปี โครงการ พมพ.4 เนื้อที่ 1,550 ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบ
นิเวศและลดภาวะโลกร้อน พื้นที่ที่ 9 เนื้อที่ 500 ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 3 ปี2556 จานวน 2,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558) พื้นที่ที่ 6 เนื้อที่ 1,000 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=092e1e32-9abb-47d3-aabb13315023b55d.pdf
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ร่างประกวดราคาซื้อและจ้าง 2-6ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี2559) อุทยาน
แห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,200 ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้าง 2-6ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี2559) อุทยาน
แห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ซื้อวัสดุและจ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จานวน 500 ไร่ โครงการกฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี2558) อุทยานแห่งชาติ
แม่จริม จังหวัดน่าน
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน
่ คงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ 9 เนื้อที่ 700 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงป่าไม้ใช้สอย จานวน 1,070 ไร่ โครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรทีส่ ูงตามพระราชดาริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน
ซื้อวัสดุและจ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จานวน 500 ไร่ โครงการปลูกป่า
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติแม่จริม ปี2558 จังหวัดน่าน
ประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงป่าไม้ใช้สอย จานวน 750 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดาริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง
ร่างประกวดราคา ซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
และลดภาวะโลกร้อน ปี 2557 จานวน 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6
ปี
ร่างประกวดราคา ซื้อและจ้างบารุงป่าไม้ใช้สอย 750 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดาริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จานวน 1,700
ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้า โครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จานวน 350 ไร่
ร่างประกวดราคา ซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี
(ปี2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จานวน 500 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่า
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เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 4 ปี2556 จานวน 2,000 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60
พรรษา (ปี 2557) พื้นที่ที่ 4 เนื้อที่ 1,000 ไร่ จังหวัดน่าน
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างเพาะชากล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้า
จังหวัดน่าน
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้าง 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้าเขื่อนสิริกติ ิ์ 80
พรรษา (ปี2555) ปตท. พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จานวน 1,600 ไร่
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อและจ้าง 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จานวน 2,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟ๔
ระบบนิเวศ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จานวน 1,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2- ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จานวน 1,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2557) พื้นที่ที่ 6 จานวน 1,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้าเขื่อ
สิริกิติ์ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. พื้นที่ที่ 6 จานวน 2,000 ไร่
ประกวดราคาซื้อและจ้าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. 70 ปี (ปี
2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 500 ไร่
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อและจ้าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้า
พัฒนา 900 ไร่ จังหวัดน่าน
ประกวดซื้อวัสดุ และจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการน้อมใจฯ อช.ดอยภู
คา ปี 2558 และ ปี 2559 (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9) จังหวัดน่านเนื้อที่ 600 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บารุงป่าไม้ใช้สอย โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้าน
จูน จังหวัดน่าน เนื้อที่ 650 ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้าง 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
แปลงที่ 5 จานวน 1,100 ไร่
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558 ) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 เนื้อที่ 700 ไร่
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http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7fa19f3c-fb90-4338-9da8248ff2d465eb.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ec079535-1054-4a6b-896c323b351f17d1.pdf
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ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน
่ คงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 7 1,000ไร่
ร่างประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 70ปี (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 900 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บารุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
พื้นที่ลุ่มน้าน่าน พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน 1,550 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบารุงป่าไม้ใช้สอย จานวน 1,070 ไร่ โครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านสบขุ่น
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบารุงป่าไม้ใช้สอย จานวน 800 ไร่ พื้นที่ที่ 3
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่งคงพืน้ ที่ลุ่มน้าน่านฯ
ประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
พื้นที่ที่ 4 ปี 2558 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 500 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. พื้นที่ที่
4 แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการ 9 ล้านกล้า 80
พรรษา มหามงคล อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เนื้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทาการและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน ๙ รายการ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้าง
ผาด่าน จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการ 9 ล้านกล้า 80
พรรษา มหามงคล อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เนื้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. อุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. อุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. อุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5ebec849-219b-4f91-b364d74850770010.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f56a5609-6b63-4c17-9c32793e66c888d7.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=eedf0aad-62fc-463e-80512b7157346297.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4c561175-0c72-495b-94710ebc16b86493.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f1ea7dff-094f-466f-8b67d70358c5e327.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ee6aff12-6fc9-4b39-9bb50180ebbd5303.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=94b2b1ce-0029-4750-836bb50d5269fe77.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=149f1aae-640c-439f-9c5d3b9844213e81.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=15c96619-b437-4bde-aa2bbaaa99748b92.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f913aa9c-5874-45c8-a7827ec1acbc665e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=844f64fe-e021-4179-a363d07b439e7fdf.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a50c6bdb-a469-4c50-b602fc4b6582a283.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ff8396d3-60df-4a75-8e8c1146970afdf4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=0bce8ff5-2d9c-40d9-bb1931c959428b75.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9ef3b780-2606-4089-a2bd-
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ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ
ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 8
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จานวน 2,100 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูก
ป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปีฯ อุทยานแห่งชาติขุ่นน่าน แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๑,๒๐๐ ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูก
ป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปีฯ อุทยานแห่งชาติขุ่นน่าน แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูก
ป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ลุ่ม
น้าน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) โครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ เนื้อที่ ๗๐๐ ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) โครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ ๖ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุน
สถาน จานวน 11 รายการ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติ
ขุนสถาน จานวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2db75890d7ad.pdf
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ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จานวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื้นที่ที่ 6 เนื้อที่
1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติศรี
น่าน เนื้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
เนื้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
แปลงที่ 3 เนื้อที่ 200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี อุทยานแห่งชาติ
นันทบุรี แปลง 2 เนื้อที่ 200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี อุทยานแห่งชาติ
นันทบุรี แปลง 4 เนื้อที่ 200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติถ้า
สะเกิน เนื้อที่ 200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติถ้า
สะเกิน เนื้อที่ 300 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 4 จานวน 200
ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 3 จานวน 200
ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 2 จานวน
200 ไร่

d5d75bd50adc.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7d76daa6-2320-4f14-ac1eddd935ba79e6.pdf
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http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a3b24722-b6a3-416d-9d96fc483efe7c00.pdf
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบารุงป่าไม้ใช้สอย 750 ไร่ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

182
183

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา
1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื้นที่ท4ี่ 1,000ไร่

184

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื้นที่ที่ 4 แปลง2 400 ไร่
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 80 พรรษา 1,000 ไร่

186

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 1,000 ไร่

187

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 500 ไร่

188

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อ
ฟื้นฟู ปี2558 เนื้อที่ 500 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้างบารุงสวนเดิม 2-6ปี กฟผ. 60 พรรษา ปี2558 อุทยาน
แห่งชาติแม่จริม 500 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 4 จ.น่าน จานวน
1,700 ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า
ฟื้นฟูฯ พื้นที่ที่ 6 (ปี 2558) จังหวัดน่าน
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพาชากล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้า
พัฒนา จังหวัดน่าน
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทาการหน่วยศึกษาการ
พัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้าดอยกาด จังหวัดน่าน
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ชื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าเพือ่ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
และลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ตามแนว
พระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๗ จานวน ๕๐๐ ไร่
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ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน ฯ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน เนืัอที
่ ่ 500 ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) อุทยานแห่งชาติ
ขุนน่าน แปลงที่ 5 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 700 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์
ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน จานวน 900 ไร่
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการน้อมใจถวาย 6
ล้านกล้า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เนื้อที่ 600 ไร่
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.
แปลง 3 เนื้อที่ 500 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี ฯ
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ (ปี 2559) อช.
ดอยภูคา แปลงที่ 6 จานวน 500 ไร่
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ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้างบารุงสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา ปี 2558 อุทยาน
แห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 700 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บารุงสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 6 ปี 2558 จ.น่าน 500 ไร่
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ (ปี 2557) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้าฯ จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการฯ
พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2556 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2558 แปลงที่ 2 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
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พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2558 แปลงที่ 1 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2557 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบารุงรักาาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2558 จานวน 1,500 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2557 จานวน 2,700 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จานวน 900 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558)
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ ที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี
โครงการปลูกป่าต้นน้าเขื่อนสิริกติ ิ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท.
โครงการพัฒนาเพือ่ ความมั่นคงลุม่ น้าน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จานวน 1,600 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จานวน 1,100 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่าเพื่อฟืน้ ฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จานวน 1,000 ไ
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557)
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ ที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิง้ ) จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี
โครงการปลูกป่าต้นน้าเขื่อนสิริกติ ิ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุม่ น้าน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.
แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.
แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,550 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.
แปลงที่ 4 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบารุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จานวน
2,100 ไร่ โครงการฯหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดาริฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้า
โครงการฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จานวน 350 ไร่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี พื้นที่ที่ 4 ปี 2558
เนื้อที่ 500 ไร่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี เนื้อที่ 600 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จานวน
1,700 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า
กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 3 เนื้อที่ 500 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9e72897b-915d-43c1-98471813580141de.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3b31de8f-3b21-441b-adef5744314a369b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d1d5d0a8-7c41-493b-92bec7863258d1ae.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9cb4f9ef-281c-4655-bbf5547ec2ce5cde.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4aa8bb31-2c1e-4a63-971519f70cc9e382.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=91226908-123e-43dd-96578e8f3fa6034b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9bc9cbf0-50a7-430b-817a6f1298ba44df.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8f79bb7a-149e-40d8-85e7f1bb03e4f926.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d90f99b1-d64d-4fbc-9f35f60e143a7ecf.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f9a7599d-9290-479d-afd05c0c31a6e7b3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c48a1dee-6be4-4dbd-854fb6a46066c080.pdf
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ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุน
สถาน จานวน 11 รายการ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี
โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน เนื้อที่
๑,๕๕๐ ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 2 ตาบลภู
ฟ้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 ตาบล
หนองแดง อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ จานวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว จานวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้า-ห้อง
สุขารวม ขนาด 10 ห้อง จานวน 1 หลัง ณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ้ง
หวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ
70 ปี (2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการกฟฝ. 70 ปี (2559)
อุทานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟฝ.เฉลิมพระ
เกียรติ 70ปี (ปี2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3cc5a093-a821-4533-ba635a13c07764d9.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e7dfcd4e-2c0f-40ee-99bc5e0662f468e4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e82cc2d1-94a1-4f3e-90284e33515d9ea5.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2c3d79e0-bf4b-40d8-897268c06ea12000.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=0b37037b-0d0c-4f50-87ef7340c7408af3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b3ac1c9c-bfa4-4dde-aa279f3ac7c6de7b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6a2b6f33-ddfe-43db-bca9f61cf647970e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=cfb85de7-933c-4c40-880c67466adf9f5c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=46bf26b2-7e64-492a-a6637d7cb31b1cb6.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=47e9f5f4-6c2a-48a3-92941cb138967683.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c00568b7-54c6-4723-9c0dd0e2cb7f8ea0.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f6ada678-44db-46be-8d8eda9ad8882687.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=686a569b-492d-4abf-b5b206cba5c0dea4.pdf
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ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟฝ.เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา (ปี2558) พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,550 ไร่
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
จานวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน 9 รายการ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน จังหวัดแพร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จานวน 3
หลัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
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ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า จานวน 9 รายการ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน จังหวัดแพร่ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้า-ห้องสุขารวม ขนาด ๑๐
ห้อง จานวน ๑ หลัง ณ จุดชมวิว ๑๗๑๕ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้าสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูลังกา) จานวน 7 รายการ
จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จานวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c987bcfd-6e0e-4c23-a055fcb574059417.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4f57606a-ea9b-4ca3-9399e1298ee25de1.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e6a72d69-4bdf-48f2-90486f8a7c115c65.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=53ac6a31-0ec3-40ba-a5b6b773cf350fca.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=46f1ee64-1b54-4e60-b77394948d5a56f6.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8bd90cf1-bb41-4d4f-adf13a8d0e8fd428.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=72db3049-594b-48c8-92de40d6ee155f52.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c85d6181-5e66-4e4e-a61c08850b39acb2.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=05cca3db-e648-41d5-93b79cfefca3361d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1f3795db-30fe-4fcf-8255d3be3c8608f8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2da8166e-e8bb-4a23-9a5414337ce79056.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=21491fac-5a2e-4313-99370701b157bc9c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f3031a15-70b3-4fbf-b73fccb7d972dfee.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f4adea5f-9527-43b1-98590218a645a3b2.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=307a7845-1090-47fb-bebb-
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง
150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว จานวน ๒ หลัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้างที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ จานวน 9 รายการ ของเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน จังหวัดแพร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จานวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัด
น่าน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จานวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง
120 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างห้องน้า-ห้องสุขารวม ๑๐ ห้อง ณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
จังหวัดน่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 170 กิโลเมตร

a66921efa88a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ef5d0eef-c0f2-42a1-98b491beb6e4e656.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=eb16ec7e-6a6e-477a-a7bbe9aa3714f95d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1c308854-2f75-4662-8d4df0e4c34790db.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=95054e8a-78ed-4d9d-bae4206ca96e4334.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7986b3fa-ea7c-470f-9098b88ef2b32b99.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fd0537c0-16eb-4a99-ab5b0039d35d4241.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f29aeacf-cbc0-4c1d-8f4670e1f8c5af36.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=88a6ee06-964d-4a64-8d5670fb97a4fa40.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1a12fad9-1280-4c43-bd09ad0297581a94.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3aa45154-8be2-4c43-97917d47d77d250f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7c283e89-fffd-4b53-985efef26606aef5.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f7333716-5fc4-4207-95109ec937387f63.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f7520a66-93d6-4580-b918333cb52e0684.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ad83c67e-754a-452e-b4ef3ec6dd5135b5.pdf

256

257
258

259

260
261

262

263

สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จานวน ๕ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง
150 กิโลเมตร สถานีความคุมไฟป่าดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง
150 กิโลเมตร สถานีความคุมไฟป่าดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสิง่ ก่อสร้างอุทยาน
แห่งชาติแม่จริม จานวน 9 รายการ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟระยะทาง 140 กิโลเมตร
สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม จังหวัดนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่าแม่ยม จังหวัดแพร่ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
บริเวณดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน จานวน 2
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ หน่วยจัดการต้นน้าน้าพงษ์ จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ครั้งที่ 2

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c9e01705-cc3e-4676-aea19bd10af43a72.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d01e6a73-1673-49fc-a16301bf411bea6f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=93a3b31b-3889-42ce-9d8fd6bc62bdd747.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d6db60ab-b535-470b-8cc73d6543a85545.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=67020762-238f-4da5-86ed11a976a34ad3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=043a15eb-9fa2-4062-a43c72fda4f35f5e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e0088d76-c146-4f84-9f20d07112ad7bf4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d1907505-a89c-4b08-95dfc8fdbd867212.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=52887be1-57af-42b3-9c7fcaab6aacd37f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1f9f2799-5852-499b-86fe7962742d61d8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=15480b8f-26b5-4ea8-9368ec65c9227090.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6a21a083-ce58-4392-afac706d75e6e51c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=13dc474e-8c54-4b9e-9458915b3fdbb912.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fc61b48a-6e93-43ba-b161-
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ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทีท่ าการและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้าดอยกาด
จังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างงานติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
จานวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร
สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
บริเวณเสาดินและคอกเสือนาน้อย จานวน ๓ รายการ ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างซื้อซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟระยะทาง 170 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่าศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างซื้อซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟระยะทาง 120 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่านันทบุรี จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร้านอาหาร
และขายของที่ระลึก จานวน 1 หลัง บริเวณผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทา
การ จานวน ๑ หลัง ของหน่วยจัดการต้นน้าน้าเคิม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่า
แม่ยม จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

f0665ae8bd06.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3e77cb09-dace-40b9-a91e8c8af19b5f3e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4ce88981-319f-4175-aad99ea764015352.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=643a8b69-ffab-4ffc-a53a60699ce6918e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=910c6640-b28d-433f-8ef19bab9a912165.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7fe7f336-2e59-418a-99e154f30b0718da.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=58789d1a-4524-44a6-8576b26bc7ee0490.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fecdcc46-f877-4389-830f5d70aa1355a0.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6c598816-39ce-422a-8d975de162a3a49f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4f727a67-d624-43b6-951da2dd4de63d08.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=03550adc-f811-439a-a83095ab475757f0.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=52887be1-57af-42b3-9c7fcaab6aacd37f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=771892ed-239c-45a5-a2bc-
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ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 140 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่า
แม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่า
ดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่าดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จานวน 2
หลัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานติดตั้ง
ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จานวน ๕ แห่ง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟระยะทาง 170 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่าศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-merged
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟระยะทาง 120 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่านันทบุรี จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการอุทยานแห่งชาติพร้อม
อาคารประกอบอุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี จังหวัดน่าน จานวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.พื้นขัดมันพร้อม

ff7b56b0882b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9dd02743-89a6-45f5-8c932e37b7b2b5fa.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6dc838bb-cd64-4955-a664651572eda378.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8cbac579-6786-4ec8-a9baf7a15903d6a8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f02e488d-a363-4bb0-899eb1f66abd2b4c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d6db60ab-b535-470b-8cc73d6543a85545.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a08266d0-c489-4d16-b4bdfc376b210b74.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f96f6e29-61f1-4768-8f700d7631a73ffc.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=839fc746-b80d-43fd-b8835d1dae444456.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6fd99be3-b2b0-416f-a79d08f04dbe04fa.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4a623b9b-cda0-4ba2-89f0d238f9818e03.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=90f255e7-cf65-431c-820cbec1b0085100.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bba0e5cb-d3ce-4f4e-9fbad00434abcb3d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2ac382d7-936a-469c-ba193cbd07f60b9b.pdf

ปั้มลาย บริเวณจุดลงแพ-ลานกางเต็นท์ และโครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.
อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน(ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
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ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุม
ไฟป่าแม่ยม จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุม
ไฟป่าดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 140 กิโลเมตร สถานีควบคุม
ไฟป่าแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรี
น่าน จานวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3
ครอบครัว จานวน 2 หลัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.
พื้นขัดมันพร้อมปั้มลาย บริเวณจุดลงแพ-ลานกลางเต้นท์ และโครงการก่อสร้างลานจอด
รถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่า
ดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8e57528a-b53e-4b6e-8c994e72bf14a8f4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=51da205b-837f-4195-97f56ef9074bf144.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4f4e5754-673a-4d79-9e181c4acb3a2977.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=aa7dc257-14a5-43f4-b6ff8ec2d0065702.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c8dd75fd-98d9-4d32-bb53cc8169876fa3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=50146750-ebfd-4001-bc3ef1bd68b30058.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=198b5cb9-1c24-4237-9aa4f5915ab4f38a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6ec1e1e2-37fd-4bd5-b1d6d99b79f68f7e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=602417c4-54f5-4886-9267f533f1e0a872.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6dc0f029-80dc-41da-8b1eeb19bcfdda2f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a675963b-3743-41e3-92fcaac10941308d.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bf506bee-991a-4018-922a91100e9bd07b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a20d6cf6-7413-40f0-816d-
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 23
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 1 หลัง หน่วย
จัดการต้นน้า น้าพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติแม่จริม จานวน 9 รายการ
อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติแม่จริม จานวน 9 รายการ
อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณดอยเสมอดาว
และผาหัวสิงห์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน จานวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ จานวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้าดอยกาด จังหวัดน่าน
(ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนและลานจอด
รถยนต์ ค.ส.ล.พื้นขัดมันพร้อมปัม้ ลาย บริเวณจุดลงแพ-ลานกางเต็นท์ และโครงการ
ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือดับไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2a043c82c18b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5de46d3d-8161-4714-896028763ceb8121.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=30550920-d496-499f-83cc32f827f4141e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=0a7b2e23-727f-484a-ae95c5b6ef6e76de.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4a4f602b-2a8b-4a5d-9513e6ef0d9ed5ee.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=50a578e2-0609-4b04-ade09108ff0db260.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=693c76e2-6cdd-4412-87480e092e3301ad.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=12a53a67-c57d-49e8-b8bc82bf9027af4d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f340d1c9-c353-4d29-9ea2b9a9188a185a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=63439221-94de-48c6-9cf39053ae1ccd2a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=101f805f-9514-426b-8885973ceca2cf27.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=14fc61c2-5022-4b8f-b85bdc755f0c46bf.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=aab5aca8-ab5d-4263-92c0d3b5bd2eefbf.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d24b9b9b-9115-4ceb-9d73bd262df591e5.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fdb2ed93-5197-4578-a5ad3a6b4e9dcb25.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b393baeb-b3fd-4b94-ab6e-
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300
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(e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ศรีน่าน จานวน 3 รายการ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้าดอย
กาด จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
จานวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้าน้าพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

9d09f8c33f08.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=65af131b-27c3-4f31-8487c817cf125b95.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=826bc65f-e01d-47d8-8bf044c303022669.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6d517d7b-3a6e-463a-a65c2cc149b5a54e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bbf9e680-e21d-4daf-bb3d09d0ba7fbab3.pdf

bidding)

302

303
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ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร้านอาหารและขายของที่ระลึก
จานวน 1 หลัง บริเวณผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณเสาดินและคอก
เสือนาน้อย จานวน ๓ รายการ ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ จานวน ๑ หลัง ของ
หน่วยจัดการต้นน้าน้าเคิม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๓
ครอบครัว จานวน ๒ หลัง ตามโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยาน
แห่งชาติศรีน่าน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้างร้านอาหารและขายของที่ระลึก บริเวณผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=407b4a7e-8d9a-4a20-99e72f91fc98b429.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f8cfb1ff-5519-49d9-9098a84102db8399.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2d20995e-3ce5-4829-9f0bb61668d136a3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1e9cda2b-6523-4a5e-98ed5827eadc2078.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=348e073f-5273-4060-8a1c90b5f4fe1d20.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a83cb7c1-b9e7-4e1d-9a758522611ecb7e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=af18c0d9-8ef9-4045-a79e908cf1928f66.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7fc8a844-778e-42e3-af658a3b66c9d16b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=387801aa-3144-4f87-8798e1b5751d4490.pdf
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณดอยเสมอดาว
และผาหัวสิงห์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติถ้าสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูลังกา) จานวน 7 รายการ จังหวัดพะเยา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ
ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณเสาดินและคอดเสือนาน้อย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัด
น่าน
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือดับไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

312

313

314
315

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติถ้าสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูลังกา) จานวน ๗ รายการ จังหวัด
พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว
จานวน ๒ หลัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติแม่จริม จานวน ๙ รายการ อุทยานแห่งชาติแม่จริม
จังหวัดน่าน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fd01ee62-2bcc-474e-91811102175c58d7.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=eceed782-f144-45ee-bac9df2e732fa103.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bfb040a4-5124-4e5f-980ef6dc55f8f5a5.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=035ba475-8e27-41ca-913e4c6defe74f71.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=196fea32-2f7d-493e-9513fb92129c5b04.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f64dbf2f-3f6b-4c70-87bfd5dd622d9ad4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=aff78c9c-38e2-4cd4-ad0b95d0ac883a65.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f72c3b4c-9c6e-4c4c-803c998f5f91b202.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=de5e146f-78f5-46ac-ac150614e2b1f081.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4a25d10e-e5ad-405d-8cc8e96e7c9518e5.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=063d9c72-7eea-46d4-a45e2ddebcea02d2.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2032e33a-e3cb-481b-a2d0b623fcdb1215.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8a215356-b212-4278-b23e14aca92b382c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=12aa4185-442c-4ab0-b8f83211d37d39f4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8898c6b4-2e32-4202-86f8-

316
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318

ก่อสร้างถนนลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.พื้นขัดมันพร้อมปั้มลาย บริเวณจุดลงแพ-ลานกาง
เต็นท์ และโครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัด
น่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ จานวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้าดอยกาด จังหวัดน่าน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 1 หลัง หน่วย
จัดการต้นน้าน้าพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครือ่ งมือดับไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

319
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จานวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ จานวน ๑ หลัง ของ
หน่วยจัดการต้นน้าน้าเคิม ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการอุทยานแห่งชาติประกอบ จานวน 12 รายการ
อช.นันทบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว จานวน ๒
หลัง ตามโครงการสวัสดิการที่อยูอ่ าศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการหน่วยจัดการต้นน้าน้า
พงษ์ จังหวัดน่าน ประจาปี งบประมาณ 2562

432a7682a7a0.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7507712b-fe5e-446a-b8d6fd353d69aa5d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e2ce4033-4701-48d1-91fb3fb8c6b926dd.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f75231b8-4d1c-4683-85d6f854db11feb2.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b7322509-a5ff-43b0-a87de8e3244febd9.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=19e617a8-12a7-4485-8d0d1ce049d07d0c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=86ecf555-ec8b-4215-b451553a15873287.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=77d12d61-2590-431d-b463400538107cf8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a9f92eb6-6ba5-417a-80c8fb770df89503.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c3afab8d-fcca-46d3-9b34c0369324ba0c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=376fd66c-e3a5-478d-98b3f6fcec310538.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3c5dfc54-ef52-4ed1-8efb0dce0038a0f1.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=323b8115-79c7-44b1-8165db4543d070d4.pdf
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติถ้าสะเกิน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ หน่วยศึกษาการ
พัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้าดอยกาด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมือดับไฟป่า
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการอุทยานแห่งชาติ
และอาคารประกอบ จานวน 12 รายการ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัวจานวน 2 หลัง อช.ศรีน่าน
เผยแพร่การจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการหน่วยจัดการต้นน้าน้าเคิม ประจาปี 2562
เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว 2 หลัง อุทยาน
แห่งชาติศรีน่าน
เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ อช.นันทบุรี จานวน 12 รายการ
ประจาปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว
จานวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบัานพักบริการนักท่องเทีัยว
่
จานวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=321e5d6d-8a66-4a4c-b290c5588cf8491c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2f32c04b-b1f0-481d-afe1630cd2d10579.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8e822a44-a705-4191-bfce1cd112193452.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2f0ee461-0546-4a78-9e48153da8541b60.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1eda5977-473a-4e08-89e7d2734bcfe7fb.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3dff7700-12a5-4009-8568a94837acbbe8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9e88666e-b946-4b04-83812da4be9b666f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=baeaa5a9-c904-467a-8d53f3a0511e961d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d1361c93-191b-4b3f-8c42790f82dbbd54.pdf

ลาดับที่
1
2

3

4

5
6

7

ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า
กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี (ปี 2559) แปลงที่ 2 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างงานบารุ งรักษาสวนเดิม
อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี
2557) พื ้นที่ที่ 3 จานวน 1,000 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ครัง้ ที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างงานบารุงรักษาสวนเดิม
อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี
2558) พื ้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จานวน 1,000 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ครัง้ ที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างงานบารุงรักษาสวนเดิม
อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี
2558) พื ้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จานวน 1,000 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (ครัง้ ที่ 2)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างซื ้อวัสดุและจ้ างปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการ
ฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุม่ น ้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนื ้อที่
200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างซื ้อวัสดุและจ้ างปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการ
ฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุม่ น ้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื ้อที่
200 ไร่

URL
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=97cd38a2-1ce14277-860a-ca12f493222b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b6f29575-304b42e9-8fc7-ab4ea2456077.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=cdd05c3b-23444bd1-91af-1b25aea6ffef.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9d37d53c-b8c347e8-b8f3-eb33c2bc29c4.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4154c541-fd674344-ac2c-769cd3d01e96.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=dea66268-05274f9f-a3fd-561b053ac30e.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d9b2e460-1e7c4f18-b33a-3f05428718d7.pdf
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุม่ น ้า)
ระยะที่ ๑ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น จังหวัดน่าน เนื ้อที่ ๒๐๐ ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครัง้ ที่ ๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างงานบารุงรักษาสวนเดิม
อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนา
เพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 3 ปี 2558 จานวน 1,500 ไร่ ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการศูนย์ภฟู า้ พัฒนา จังหวัดน่าน จานวน 900 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลก โครงการพัฒนาเพื่อความ
มัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 9 (ปี 2558) เนื ้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ ปลูกป่ า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน แปลงที่ 2 เนื ้อที่ 1,200 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7df46651-a1454342-bcda-986419badc6f.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ ปลูกป่ า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห
่ วั ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน แปลงที่ 1 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี
2558) โครงการ พมพ. 9 เนื ้อที่ 700 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6058a24e-11854557-9dec-b09123b433ab.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4f15336c-e3e44209-b74f-80c1ea9a889f.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1314dcc5-e0de49e8-b675-cb9b725fd29d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d69d8598-6c144b2d-8cbd-eb8a6aec12a3.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=0ed9527b-1e78470e-9517-764ff7f56ad0.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fe5b4f49-0a20430d-b8a1-da083c17bf6b.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3476e97a-9403-

6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี

4910-806c-4d5f64368a30.pdf

2558) โครงการ พมพ. 6 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
16**

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม7-10ปี โครงการฟื น้ ฟู
เพิ่มพืชอาหารสัตว์ ลาน ้าน่านฝั่งขวา 1400 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6ab865ed-034542d1-8a58-4f4dc95a5b52.pdf

bidding)
17

18
19
20
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ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558) พื ้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่ (ครัง้ ที่ 2 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558) พื ้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ
ปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน ปี 2556 พมพ.3 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาปลุกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์
(ลุม่ น ้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 200 ไร่ ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครัง้ ที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาปลุกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่า
อนุรักษ์ (ลุม่ น ้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 200 ไร่ ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาปลุกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าอนุรักษ์
(ลุม่ น ้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 200 ไร่ ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครัง้ ที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาปลุกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่า
อนุรักษ์ (ลุม่ น ้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 200 ไร่ ด้ วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=659627ac-ee7e4ecd-a9e8-a89242ee93aa.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=feb3d623-df94455c-8cc3-a2b41b84d484.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8ce24536-8e2b4c82-86dc-03770093c9a3.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=923b26a0-172c4e55-920c-5f38bbe1af22.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=56243fe5-97ac435d-88b8-7737ef24a99e.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3fb9d533-805a4196-b98f-59b531e53277.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการกฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คง
ลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ท3ี่ จานวน 1000 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Ebidding) (ครัง้ ที่ 2)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครง
การกฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่3 จานวน 1000 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างปลุกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุม่
น ้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 200 ไร่ ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครัง้ ที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาปลุกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่า
อนุรักษ์ (ลุม่ น ้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 200 ไร่ ด้ วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟู
ระบบนิเวศฯ พื ้นที่ที่ 3 ปี 2557 จานวน 2,700 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60
พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงฯ พื ้นที่ที่ 3 แปลง 1
1,000 ไร่ (ครัง้ ที่ 2)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60
พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงฯ พื ้นที่ที่ 3 แปลง 1
1,000 ไร่
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างปลูกป่ าฟื น้ ฟูโครงสร้ างระบบนิเวศต้ นน ้า โครงการพัฒนา
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เพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื ้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน
จานวน ๓๕๐ ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติ
ขุนสถาน จานวน 11 รายการ ครัง้ ที่ 2
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ2-6ปี โครงการ
กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) พมพ.4
แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ
2-6ปี โครงการกฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ปี 2558 อช.แม่จริ ม
จังหวัดน่าน จานวน 500 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างงานบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย
จานวน 1,070 ไร่ โครงการสถานีพฒ
ั นาการเกษตรที่สงู ตามพระราชดาริ บ้ านสบขุน่
จังหวัดน่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างงานบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย
จานวน 750 ไร่ โครงการสถานีพฒ
ั นาการเกษตรที่สงู ตามพระราชดาริ บ้ านสะจุกสะเกี ้ยง จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6ปี โครงการ
กฟผ. พื ้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน 1000 ไร่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย โครงการ
พัฒนาบ้ านกอก-บ้ านจูน จานวน 650 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 710 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น
้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนาเพื่อ

4bfd-a0c7-ae7a35d6d483.pdf
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ความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 4 ปี 2556 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 710 ปี โครงการปลูกป่ าต้ นน ้าเขื่อนสิริกิต์ิ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท.
โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จานวน 1,600 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น
้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 6 ปี 2557 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557)
โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 6 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น
้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 4 ปี 2557 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห
่ วั ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จานวน 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 710 ปี โครงการปลูกป่ าต้ นน ้าเขื่อนสิริกิต์ิ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.
โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 6 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ ้ง) จานวน 1,000 ไร่
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห
่ วั ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จานวน 1,100 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห
่ วั ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จานวน 900 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 26 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี
2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน
่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 7 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี
โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม ปี 2558 จานวน 500 ไร่
ซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูฯ ระยะที่ 1 อช.ศรี นา่ น จ.น่าน 200 ไร่

ซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูฯ ระยะที่ 1 อช.นันทบุรี 2 จ.
น่าน 200 ไร่
ซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูฯ ระยะที่ 1 อช.นันทบุรี 1 จ.
น่าน 200 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2- 6ปี โครงการศูนย์ภู
ฟ้าพัฒนา จานวน 900 ไร่ (ครัง้ ที่ 2)
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี
โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (ปี
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http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=774559f6-2da14de2-84a0-d7cba1775949.pdf
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http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7de001a0-a66b4c9d-8cd0-b7ce6e6525e6.pdf
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๒๕๕๘) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ ๓ แปลงที่
๑ จานวน ๑,๐๐๐ ไร่
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ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) โครงการพัฒนา
เพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ ๓ แปลงที่ ๒ จานวน ๑,๐๐๐ ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่ า
เพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้า
น่านฯ พื ้นที่ที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑,๕๐๐ ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e4544a78-955b4ad3-bff3-007d6a317cd8.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6834e41f-4e24490c-bc06-4abf2bf09ce9.pdf

bidding)
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ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการพัฒนา
เพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ ๓ จานวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 70 ปี (ปี
2559) อุทยานแห่งชาติขน
ุ น่าน แปลงที่ 1 เนื ้อที่ 1,000 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a353db62-63d24eaa-abb4-84eba087288a.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 60
พรรษา (ปี 2558) พื ้นที่ที่ 3 แปลง 1 1,000 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=177cc340-6f784b94-b1af-110ba7abf3fc.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อ
ฟื น้ ฟูระบบนิเวศ พื ้นที่ที่ 3 ปี 2558 จานวน 1,500 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558 ) พื ้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=43d132cd-9bb94702-8ecb-6919fffefd7b.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี กฟผ. 70 ปี (ปี
2559) อุทยานแห่งชาติขน
ุ น่าน แปลงที่ 1 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2- 6ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2557) พื ้นที่ที่ 3 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างงานบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย จานวน 800 ไร่ โครงการ
พัฒนาเพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 3 ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุม่
น ้า) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (2) 200 ไร่
ั้ สดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างซือวั
อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี ๒๕๕๘ อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน จังหวัดน่าน แปลงที่ ๕ เนื ้อที่ ๗๐๐ ไร่
ร่างประกาศซื ้อและจ้ างปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุม่ น ้า)ระยะที่ 1
อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น เนื ้อที่ 200 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา
(ปี 2558) พื ้นที่ที่ 6 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ.60 พรรษา
(ปี 2558) พื ้นที่ที่ 9 เนื ้อที่ 700 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่าน พื ้นที่ที่ 3 จานวน 1,550 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. 70
ปี (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน แปลงที่ 2 1,200 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bc3396e5-b5b54ccc-a30d-d8fc05df5352.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=44fe9600-bc4f4076-b5c4-f4e69dbf9e3a.pdf
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http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=374036bc-04c8446f-b2d7-f539294fa4c0.pdf
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ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี พื ้นที่ที่ 9 500 ไร่
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ประกาศประกวดซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์ภฟู า้ พัฒนา
จานวน 900 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ าง 7-10 ปี โครงการฟื น้ ฟูสภาพป่ าเพื่อเพิม่ พืชอาหาร
สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าลาน ้าน่านฝั่งขวา จานวน 1,400 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ2-6ปี โครงการ
ปลูกป่ า กฟผ. และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559)อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา แปลง3 จังหวัดน่าน 500 ไร่
ประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟู
ระบบนิเวศ ปี 2557 จานวน 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒๖ ปี โครงการ ปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศ พัฒนาเพื่อความมัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ ๔
ปี ๒๕๕๘ จังหวัดน่าน เนื ้อที่ ๕๐๐ ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื ้อและจ้ าง ปลูกป่ าฟื น้ ฟูโครงสร้ างระบบนิเวศต้ นน ้า พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน
350 ไร่
ร่างประกกศซื ้อและจ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. ๗๐
ปี (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขนุ่ น่าน แปลงที่ ๑ เนื ้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่
ประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบ
นิเวศ พื ้นที่ที่ 3 ปี 2556 2,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างอาคารทีทาการและ
สิง่ ก่อสร้ างประกอบหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ ฺฺต้ นน ้าดอยกาด โดยวิธีคดั เลือก
ร่างประกาศซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558)
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พื ้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 1,000 ไร่
ร่างประกาศซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558)
พื ้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 1,000 ไร่
ร่างประกาศซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศ
(ปี 2558) พื ้นที่ที่ 3 1,500 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างเพาะชากล้ าไม้ ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภฟู า้ พัฒนา
จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนา
เพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลุ่ ม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลฺ่ ุ มน ้าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื ้นที่ที่ 3
จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า
กฟผ. 70 ปี (ปี 2559) อุทานแห่งชาติดอยภูคา แปลง 6 500 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ าง บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่ า
เพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศ พื ้นที่ที่ 4 ปี 2556 2,000 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย 800 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่าน พื ้นที่ที่ 3
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการภูฟา้
พัฒนา จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย จานวน 650 ไร่ โครงการ
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พัฒนาบ้ านกอก-บ้ านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคา ซื ้อวะสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการ กฟผ.60
พรรษา พื ้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคา ซื ้อวะสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการ กฟผ.60
พรรษา พื ้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่ าต้ นน ้าเขื่อนสิริกิติ์
80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. พื ้นที่ที่ 6 2,000 ไร่
ประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบ
นิเวศ พื ้นที่ที่ 4 ปี 2557 จานวน 2,000 ไร่
ประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่ าต้ นน ้าเขื่อนสิริกิติ์
80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. พื ้นที่ที่ 6 2,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60
พรรษา (ปี 2558) พื ้นที่ที่ 4 แปลง 1 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10ปี โครงการปลูกป่ าต้ นน ้า
เขื่อนสิริกิต์ิ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. พื ้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จานวน 1,600 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-6 ปี โครงการปลูกป่ าต้ น
น ้าเขื่อสิริกิตเิ์ ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาพื ้นที่ความ
มัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่าน พื ้นที่ที่ 3 จานวน 1,000 ไร่ ด้ วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ ้ง) จานวน
1,000 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

49c1-9b97-e69221f5197c.pdf

ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟู
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ระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 6
ปี 2557 จานวน 1,000 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความ
มัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 6 จานวน 1,000 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ (ปี 2559) อช.ดอยภูคา แปลงที่ 5
จานวน 1,100 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

46b9-bf7c-9fc591a83023.pdf

ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการ ปลูกป่ าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ ดินและน ้า ตาม
แนวพระราชดาริ ฯ จานวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความ
มัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 7 จานวน 1,000 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ (ปี 2559) อช.ดอยภูคา แปลงที่ 1
จานวน 900 ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อและจ้ างปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่า ระยะที่ 1
อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น 200 ไร่
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อและจ้ างปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่า ระยะที่ 1
อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (1) 200 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อและจ้ างปลูกป่ าทัว่ ไป โครงการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่า ระยะที่ 1
อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี (2) 200 ไร่
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งขุนสถาน จานวน ๑๑
รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครัง้ ที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม
อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐
ปี อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ ๒ จ้ งหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม
อายุ 2-6 ปี โครงการ พมพ.4 เนื ้อที่ 1,550 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบ
นิเวศและลดภาวะโลกร้ อน พื ้นที่ที่ 9 เนื ้อที่ 500 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟู
ระบบนิเวศ พื ้นที่ที่ 3 ปี 2556 จานวน 2,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558) พื ้นที่ที่ 6 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ าง 2-6ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. 70 ปี (ปี 2559) อุทยาน
แห่งชาติขนุ น่าน แปลงที่ 2 เนื ้อที่ 1,200 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ าง 2-6ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. 70 ปี (ปี 2559) อุทยาน
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แห่งชาติขนุ น่าน แปลงที่ 1 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จานวน 500 ไร่ โครงการกฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) อุทยานแห่งชาติ
แม่จริ ม จังหวัดน่าน
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน
่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ 9 เนื ้อที่ 700 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย จานวน 1,070 ไร่ โครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สงู ตามพระราชดาริ บ้ านสบขุน่ จังหวัดน่าน
ซื ้อวัสดุและจ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จานวน 500 ไร่ โครงการปลูกป่ า
เพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน อุทยานแห่งชาติแม่จริม ปี 2558 จังหวัดน่าน
ประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย จานวน 750 ไร่ โครงการสถานีพฒ
ั นาการ
เกษตรที่สงู ตามพระราชดาริ บ้ านสะจุก-สะเกี ้ยง
ร่างประกวดราคา ซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟู
และลดภาวะโลกร้ อน ปี 2557 จานวน 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6
ปี
ร่างประกวดราคา ซื ้อและจ้ างบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย 750 ไร่ โครงการสถานีพฒ
ั นาการ
เกษตรที่สงู ตามพระราชดาริ บ้ านสะจุก-สะเกี ้ยง จังหวัดน่าน
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพือ่ ความ
มัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื ้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จานวน 1,700
ไร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื ้อและจ้ างปลูกป่ าฟื น้ ฟูระบบนิเวศต้ นน ้า โครงการพัฒนาเพื่อความ
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มัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่าน พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จานวน 350 ไร่
ร่างประกวดราคา ซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. 70 ปี
(ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จานวน 500 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคา ซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูก
ป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศ พื ้นที่ที่ 4 ปี 2556 จานวน 2,000 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคา ซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60
พรรษา (ปี 2557) พื ้นที่ที่ 4 เนื ้อที่ 1,000 ไร่ จังหวัดน่าน
ร่างประกาศประกวดราคา ซื ้อและจ้ างเพาะชากล้ าไม้ ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภฟู า้
จังหวัดน่าน
ร่างประกาศประกวดราคา ซื ้อและจ้ าง 7-10 ปี โครงการปลูกป่ าต้ นน ้าเขื่อนสิริกิติ์ 80
พรรษา (ปี 2555) ปตท. พื ้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จานวน 1,600 ไร่
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื ้อและจ้ าง 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพือ่ ฟื น้ ฟูระบบนิเวศ
พื ้นที่ที่ 4 ปี 2557 จานวน 2,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟ๔
ระบบนิเวศ พื ้นที่ที่ 6 ปี 2557 จานวน 1,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2- ปี โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา (ราชบุรี โฮลดิ ้ง) จานวน 1,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2557) พื ้นที่ที่ 6 จานวน 1,000 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่ าต้ นน ้าเขื่อ
สิริกิติ์ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. พื ้นที่ที่ 6 จานวน 2,000 ไร่
ประกวดราคาซื ้อและจ้ าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. 70 ปี (ปี
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2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 500 ไร่
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ร่างประกาศ ประกวดราคาซื ้อและจ้ าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการศูนย์ภฟู า้
พัฒนา 900 ไร่ จังหวัดน่าน
ประกวดซื ้อวัสดุ และจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการน้ อมใจฯ อช.ดอยภู
คา ปี 2558 และ ปี 2559 (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9) จังหวัดน่านเนื ้อที่ 600 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง บารุงป่ าไม้ ใช้ สอย โครงการพัฒนาบ้ านกอก-บ้ าน
จูน จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 650 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ าง 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
แปลงที่ 5 จานวน 1,100 ไร่
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558 ) อุทยานแห่งชาติขน
ุ น่าน แปลงที่ 5 เนื ้อที่ 700 ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา (ปี
2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมัน
่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 7 1,000ไร่
ร่างประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. 70ปี (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 900 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื ้อและจ้ าง บารุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คง
พื ้นที่ลมุ่ น ้าน่าน พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน 1,550 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างงานบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย จานวน 1,070 ไร่
โครงการสถานีพฒ
ั นาการเกษตรที่สงู บ้ านสบขุน่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย จานวน 800 ไร่ พื ้นที่ที่ 3
โครงการพัฒนาเพื่อความมัง่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ
ประกาศประกวดราคา ซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟู
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พื ้นที่ที่ 4 ปี 2558 จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 500 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคา ซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. พื ้นที่ที่
4 แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการ 9 ล้ านกล้ า 80
พรรษา มหามงคล อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เนื ้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างที่ทาการและ
สิง่ ก่อสร้ างประกอบ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่า จานวน ๙ รายการ ของเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าช้ าง
ผาด่าน จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

161

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการ 9 ล้ านกล้ า 80
พรรษา มหามงคล อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เนื ้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. อุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. อุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. อุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ
ปตท.สผ.ปลูกป่ าลดภาวะโลกร้ อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ
ปตท.สผ.ปลูกป่ าลดภาวะโลกร้ อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 8
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงสวนป่ าหวาย อายุ 2-6 ปี จานวน 2,100 ไร่
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูก
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ป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ฯ อุทยานแห่งชาติขนุ่ น่าน แปลงที่ ๒ เนื ้อที่ ๑,๒๐๐ ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูก
ป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ฯ อุทยานแห่งชาติขนุ่ น่าน แปลงที่ ๑ เนื ้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูก
ป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คง พื ้นที่ลมุ่
น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ ๙ เนื ้อที่ ๕๐๐ ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) โครงการพัฒนา
เพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ ๙ เนื ้อที่ ๗๐๐ ไร่

42da-b6cf-aa764e156ce9.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) โครงการพัฒนา
เพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ ๖ เนื ้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติขนุ
สถาน จานวน 11 รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2
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ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติ
ขุนสถาน จานวน 11 รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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ประกาศเปลีย่ นแปลงแผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติขนุ สถาน จานวน 11 รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครัง้ ที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื ้นที่ที่ 6 เนื ้อที่
1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติศรี
น่าน เนื ้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุ งรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน
เนื ้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน
แปลงที่ 3 เนื ้อที่ 200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี อุทยานแห่งชาติ
นันทบุรี แปลง 2 เนื ้อที่ 200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี อุทยานแห่งชาติ
นันทบุรี แปลง 4 เนื ้อที่ 200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติถ ้า
สะเกิน เนื ้อที่ 200 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี อุทยานแห่งชาติถ ้า
สะเกิน เนื ้อที่ 300 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 4 จานวน 200
ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7d76daa6-23204f14-ac1e-ddd935ba79e6.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e6494791-54964842-a99a-be9288094da2.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=27e51a06-2c9d45bc-adfb-45821388a86c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=af1aa428-bd294469-9243-e643c70d4534.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b0b18ff5-a22a41c1-9678-e6043251850d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4745758b-be3642b4-a23d-ea2c6aa0b1b3.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=dc2cb26a-2bc24e15-ad17-9881b986b2f7.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=17947a9a-21c14617-a8f9-49ba112f04a4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e400808f-d74f4ac0-9a88-3ffbbaf8ce5a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=233532d7-093845c3-aee5-acaade0d23a4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a3b24722-b6a3416d-9d96-fc483efe7c00.pdf
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 3 จานวน 200
ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ างเหมาบารุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 2 จานวน 200
ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1dda99c2-281f4b34-bc94-d4c8ee97fb5b.pdf

181

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อและจ้ างบารุงป่ าไม้ ใช้ สอย 750 ไร่ บ้ านสะจุก-สะเกี ้ยง

182
183

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื ้อจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา
1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื ้นที่ที่4 1,000ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bac400dd-7e1d49cf-ac34-d35e25ebf5e3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6735d97c-a50a447d-9d88-a9fe2c33949a.pdf
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื ้นที่ที่ 4 แปลง2 400 ไร่

185

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 80 พรรษา 1,000 ไร่

186

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 1,000 ไร่

187

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 500 ไร่

188

ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อ
ฟื น้ ฟู ปี 2558 เนื ้อที่ 500 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื ้อและจ้ างบารุงสวนเดิม 2-6ปี กฟผ. 60 พรรษา ปี 2558 อุทยาน
แห่งชาติแม่จริ ม 500 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี พื ้นที่ที่ 4 จ.น่าน จานวน
1,700 ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า
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http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=dbab401d-75b64e25-85f4-1930d8adf45b.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=00a6de65-3b06413d-8333-d7cedbb09caa.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=eb065237-48e349a2-a1b2-b675b42797b9.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c69ca6a6-69584e29-afbd-639dc29fe5b1.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=0a57790a-31114ad9-80d1-bac2ff437dfb.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e03e72a4-ade04821-957b-f8a19f4018f0.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9ea1510e-9ce6458b-963e-596398f48ba7.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2be70045-bb114f76-8e2c-473d6a0068f8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5def79a1-d3bf477e-8f25-ff6e9f2632dc.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=60571177-ad5d4b6d-9c83-35e2768063ce.pdf
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ฟื น้ ฟูฯ พื ้นที่ที่ 6 (ปี 2558) จังหวัดน่าน
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื ้อจัดจ้ าง โครงการเพาชากล้ าไม้ ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภฟู า้
พัฒนา จังหวัดน่าน
ประกาศเปลีย่ นแปลงแผนจัดซื ้อจัดจ้ าง งานก่อสร้ างอาคารที่ทาการหน่วยศึกษาการ
พัฒนาการอนุรักษ์ ต้นน ้าดอยกาด จังหวัดน่าน

200

ชื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศ
และลดภาวะโลกร้ อน โครงการปลูกป่ าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ ดินและน ้า ตามแนว
พระราชดาริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๗ จานวน ๕๐๐ ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า
เพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน ฯ พื ้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน เนือที
่ ้ ่ 500 ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) อุทยานแห่งชาติ
ขุนน่าน แปลงที่ 5 จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 700 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ
ศูนย์ภฟู า้ พัฒนา จังหวัดน่าน จานวน 900 ไร่
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื ้อจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการน้ อมใจถวาย 6
ล้ านกล้ า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เนื ้อที่ 600 ไร่
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื ้อจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการปลูกป่ า กฟผ.
แปลง 3 เนื ้อที่ 500 ไร่
ร่างประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงสวนป่ าหวาย อายุ 2-6 ปี ฯ

201

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
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http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=459fb2ed-f4114744-972d-f437f1bd1303.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=67bf3ec0-d4c84d38-9144-848c70251786.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=521f85fc-de7d4101-987c-5e7d984926d7.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ab60c2e0-15cb42ca-bd59-5353f53d1bec.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=66dc49b3-c8c8411c-928c-8c858f66c97f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e51c7cd4-c74e464c-9fbb-b3a9b5f09ec4.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=762c6fee-ff9a4031-a10a-9ac5e21d682b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=51746e6d-41054c79-802c-8387a3991d2d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=69960df5-837a4372-8520-7cc15ba23aae.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e5551a80-57c249c3-adda-affc3bfb0dc4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e28db757-6339-
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โครงการปลูกป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ (ปี 2559) อช.
ดอยภูคา แปลงที่ 6 จานวน 500 ไร่

4f13-8123-9f0366687439.pdf

ประกาศเผยแพร่ ซื ้อและจ้ างบารุงสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา ปี 2558 อุทยาน
แห่งชาติขนุ น่าน แปลงที่ 5 700 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื ้อและจ้ าง บารุงสวนเดิม 2-6 ปี พื ้นที่ที่ 6 ปี 2558 จ.น่าน 500 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a98554d9-67834ed2-804f-1ce0d239c290.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ (ปี 2557) โครงการปลูกป่ าสาธิตเพื่อการ
อนุรักษ์ ดินและน ้าฯ จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการฯ
พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2556 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2558 แปลงที่ 2 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2558 แปลงที่ 1 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2557 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างงานบารุงรักาาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2558 จานวน 1,500 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง งานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการฯ
พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ปี 2557 จานวน 2,700 ไร่

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=40945ad8-6c384156-b045-5ad1d71e13f1.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bd3fa5de-343c4a96-8336-d4f85f736a01.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=94edc60e-62dc49a0-a356-1b0a55b6c9f3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e5799451-e03c461d-b1ef-9d512b5c757a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=712e8060-67af4c0e-8096-66aab55ef2e8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b411ae73-91664c62-a662-3762ad99b2f8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=88034765-992a4175-bc51-c22d931e8b57.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=01def8ce-53024894-9277-e74a6f899eaa.pdf
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จานวน 900 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558)
โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 7 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี
โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนาเพื่อความ
มัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 4 ปี 2556 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี
โครงการปลูกป่ าต้ นน ้าเขื่อนสิริกิต์ิ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท.
โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จานวน 1,600 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ (ปี 2559)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จานวน 1,100 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนาเพื่อความ
มัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 4 ปี 2557 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้ อน โครงการพัฒนาเพื่อความ
มัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 6 ปี 2557 จานวน 1,000 ไ
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
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โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557)
โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 6 จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ ้ง) จานวน 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี
โครงการปลูกป่ าต้ นน ้าเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.
โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงลุม่ น ้าน่านฯ พื ้นที่ที่ 6 จานวน 2,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า
กฟผ. แปลงที่ 2 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า
กฟผ. แปลงที่ 2 เนื ้อที่ 1,550 ไร่
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า
กฟผ. แปลงที่ 4 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง งานบารุงสวนป่ าหวาย อายุ 2-6 ปี จานวน
2,100 ไร่ โครงการฯหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดาริ ฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง งานปลูกป่ าฟื น้ ฟูโครงสร้ างระบบนิเวศต้ นน ้า
โครงการฯ พื ้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จานวน 350 ไร่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื ้อจัดจ้ าง บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี พื ้นที่ที่ 4 ปี 2558
เนื ้อที่ 500 ไร่
ประกาศเผยแพร่การจัดซื ้อจัดจ้ าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี เนื ้อที่ 600 ไร่
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างงานบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จานวน
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1,700 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมัน
่ คงพื ้นที่ลมุ่ น ้าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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พื ้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน
ประกาศเผยแพร่จดั ซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่ า
กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิติ์ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 3 เนื ้อที่ 500 ไร่
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติขนุ
สถาน จานวน 11 รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี
โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ พื ้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน เนื ้อที่
๑,๕๕๐ ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 2 ตาบลภู
ฟ้า อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี
โครงการปลูกป่ า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 ตาบล
หนองแดง อาเภอแม่จริ ม จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างงานติดตังระบบพลั
้
งงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ จานวน 5 แห่ง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างบ้ านพัก
เจ้ าหน้ าที่ ๓ ครอบครัว จานวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างห้ องน ้า-ห้ อง
สุขารวม ขนาด 10 ห้ อง จานวน 1 หลัง ณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ้ ง
หวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ ซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ
70 ปี (2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื ้อและจ้ าง บารุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการกฟฝ. 70 ปี (2559)
อุทานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 จังหวัดน่าน เนื ้อที่ 1,000 ไร่
ประกาศเผยแพร่ ซื ้อและจ้ าง บารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟฝ.เฉลิมพระ
เกียรติ 70ปี (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน
ประกาศเผยแพร่ ซื ้อและจ้ างบารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟฝ.เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา (ปี 2558) พื ้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 เนื ้อที่ 1,550 ไร่
ร่างประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติขนุ สถาน
จานวน 11 รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างที่ทาการและสิง่ ก่อสร้ างประกอบ
เขตห้ ามล่าสัตว์ป่า จานวน 9 รายการ ของเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าช้ างผาด่าน จังหวัดแพร่
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ 3 ครอบครัว จานวน 3
หลัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
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สัตว์ป่า จานวน 9 รายการ ของเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าช้ างผาด่าน จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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ประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างห้ องน ้า-ห้ องสุขารวม ขนาด ๑๐
ห้ อง จานวน ๑ หลัง ณ จุดชมวิว ๑๗๑๕ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติถ ้าสะเกิน (บริ เวณแหล่งท่องเทีย่ วภูลงั กา) จานวน 7 รายการ
จังหวัดพะเยา ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างบริ เวณศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติศรีนา่ น จานวน 3 รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง
150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่ าแม่ยม จังหวัดแพร่ (ครัง้ ที่ 2) ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างบ้ านพัก
เจ้ าหน้ าที่ ๓ ครอบครัว จานวน ๒ หลัง ในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครัง้ ที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้ างที่ทาการและสิง่ ก่อสร้ างประกอบเขตห้ ามล่าสัตว์ป่า จานวน 9 รายการ ของเขต

4e4e-a61c-08850b39acb2.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=05cca3db-e64841d5-93b7-9cfefca3361d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1f3795db-30fe4fcf-8255-d3be3c8608f8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2da8166e-e8bb4a23-9a54-14337ce79056.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=21491fac-5a2e4313-9937-0701b157bc9c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f3031a15-70b34fbf-b73f-ccb7d972dfee.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f4adea5f-952743b1-9859-0218a645a3b2.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=307a7845-109047fb-bebb-a66921efa88a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ef5d0eef-c0f242a1-98b4-91beb6e4e656.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=eb16ec7e-6a6e477a-a7bb-e9aa3714f95d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1c308854-2f754662-8d4d-f0e4c34790db.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=95054e8a-78ed4d9d-bae4-206ca96e4334.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7986b3fa-ea7c470f-9098-b88ef2b32b99.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fd0537c0-16eb-

251

252

253

254

255

ห้ ามล่าสัตว์ป่าช้ างผาด่าน จังหวัดแพร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้ างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ 3 ครอบครัว จานวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัด
น่าน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติขนุ สถาน จานวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง
120 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่ านันทบุรี จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้ างห้ องน ้า-ห้ องสุขารวม ๑๐ ห้ อง ณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
จังหวัดน่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 170 กิโลเมตร
สถานีควบคุมไฟป่ าศรี นา่ น จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

4a99-ab5b-0039d35d4241.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f29aeacf-cbc04c1d-8f46-70e1f8c5af36.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=88a6ee06-964d4a64-8d56-70fb97a4fa40.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1a12fad9-12804c43-bd09-ad0297581a94.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3aa45154-8be24c43-9791-7d47d77d250f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7c283e89-fffd4b53-985e-fef26606aef5.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f7333716-5fc44207-9510-9ec937387f63.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f7520a66-93d64580-b918-333cb52e0684.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=ad83c67e-754a452e-b4ef-3ec6dd5135b5.pdf

bidding)

256

257

ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างงานติดตังระบบพลั
้
งงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จานวน ๕ แห่ง
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง
150 กิโลเมตร สถานีความคุมไฟป่ าดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคา

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c9e01705-cc3e4676-aea1-9bd10af43a72.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d01e6a73-167349fc-a163-01bf411bea6f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=93a3b31b-388942ce-9d8f-d6bc62bdd747.pdf

258

259

260

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง
150 กิโลเมตร สถานีความคุมไฟป่ าดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการสิง่ ก่อสร้ างอุทยาน
แห่งชาติแม่จริ ม จานวน 9 รายการ อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟระยะทาง 140 กิโลเมตร
สถานีควบคุมไฟป่ าแม่จริ ม จังหวัดนาน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d6db60ab-b535470b-8cc7-3d6543a85545.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=67020762-238f4da5-86ed-11a976a34ad3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=043a15eb-9fa24062-a43c-72fda4f35f5e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=e0088d76-c1464f84-9f20-d07112ad7bf4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d1907505-a89c4b08-95df-c8fdbd867212.pdf

bidding)
261

262

263

264

ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่ าแม่ยม จังหวัดแพร่ (ครัง้ ที2่ ) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=52887be1-57af42b3-9c7f-caab6aacd37f.pdf

bidding)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1f9f2799-5852499b-86fe-7962742d61d8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=15480b8f-26b54ea8-9368-ec65c9227090.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ าง
บริ เวณดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น จังหวัดน่าน จานวน 2
รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้ าง
ประกอบ หน่วยจัดการต้ นน ้าน ้าพงษ์ จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ครัง้ ที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการและ
สิง่ ก่อสร้ างประกอบ จานวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ ต้นน ้าดอยกาด

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6a21a083-ce584392-afac-706d75e6e51c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=13dc474e-8c544b9e-9458-915b3fdbb912.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fc61b48a-6e9343ba-b161-f0665ae8bd06.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=3e77cb09-dace40b9-a91e-8c8af19b5f3e.pdf
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266

267

268

269

270

271

272

จังหวัดน่าน (ครัง้ ที่ ๒) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้ างงานติดตังระบบพลั
้
งงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ จานวน 5 แห่ง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร
สถานีควบคุมไฟป่ าแม่ยม จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ าง
บริ เวณเสาดินและคอกเสือนาน้ อย จานวน ๓ รายการ ณ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น
จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้ างซื ้อซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟระยะทาง 170 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่ าศรี นา่ น จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้ างซื ้อซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟระยะทาง 120 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่ านันทบุรี จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างร้ านอาหาร
และขายของที่ระลึก จานวน 1 หลัง บริ เวณผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น จังหวัดน่าน
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างอาคารที่ทา
การ จานวน ๑ หลัง ของหน่วยจัดการต้ นน ้าน ้าเคิม (ครัง้ ที่ ๒) ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟ

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4ce88981-319f4175-aad9-9ea764015352.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=643a8b69-ffab4ffc-a53a-60699ce6918e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=910c6640-b28d433f-8ef1-9bab9a912165.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7fe7f336-2e59418a-99e1-54f30b0718da.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=58789d1a-452444a6-8576-b26bc7ee0490.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fecdcc46-f8774389-830f-5d70aa1355a0.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6c598816-39ce422a-8d97-5de162a3a49f.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4f727a67-d62443b6-951d-a2dd4de63d08.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=03550adc-f811439a-a830-95ab475757f0.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=52887be1-57af42b3-9c7f-caab6aacd37f.pdf

ป่ าแม่ยม จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
273

274

275

ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 140 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟ
ป่ าแม่จริม จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟ
ป่ าดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่ าดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

276

277

278

ประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ 3 ครอบครัว จานวน 2
หลัง ในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ เวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ครัง้ ที่ 2
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานติดตัง้
ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จานวน ๕ แห่ง
ร่างประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟระยะทาง 170 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่ าศรี นา่ น จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)merged

279

ร่างประกาศประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟระยะทาง 120 กิโลเมตร สถานี
ควบคุมไฟป่ านันทบุรี จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=771892ed-239c45a5-a2bc-ff7b56b0882b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=9dd02743-89a645f5-8c93-2e37b7b2b5fa.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6dc838bb-cd644955-a664-651572eda378.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8cbac579-67864ec8-a9ba-f7a15903d6a8.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f02e488d-a3634bb0-899e-b1f66abd2b4c.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d6db60ab-b535470b-8cc7-3d6543a85545.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a08266d0-c4894d16-b4bd-fc376b210b74.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f96f6e29-61f14768-8f70-0d7631a73ffc.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=839fc746-b80d43fd-b883-5d1dae444456.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6fd99be3-b2b0416f-a79d-08f04dbe04fa.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4a623b9b-cda04ba2-89f0-d238f9818e03.pdf

280

281

282

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการอุทยานแห่งชาติพร้ อม
อาคารประกอบอุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี จังหวัดน่าน จานวน ๑๒ รายการ ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้ างโครงการขยายเขตไฟฟ้าอุทยานแห่งชาติศรี นา่ น
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างถนนลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.พื ้นขัดมันพร้ อม
ปั ม้ ลาย บริ เวณจุดลงแพ-ลานกางเต็นท์ และโครงการก่อสร้ างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.
อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จังหวัดน่าน(ครัง้ ที่ ๒) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
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284

285
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ร่างประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุม
ไฟป่ าแม่ยม จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุม
ไฟป่ าดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 140 กิโลเมตร สถานีควบคุม
ไฟป่ าแม่จริ ม จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างบริ เวณศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรี
น่าน จานวน 3 รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=90f255e7-cf65431c-820c-bec1b0085100.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bba0e5cb-d3ce4f4e-9fba-d00434abcb3d.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2ac382d7-936a469c-ba19-3cbd07f60b9b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=8e57528a-b53e4b6e-8c99-4e72bf14a8f4.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=51da205b-837f4195-97f5-6ef9074bf144.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4f4e5754-673a4d79-9e18-1c4acb3a2977.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=aa7dc257-14a543f4-b6ff-8ec2d0065702.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=c8dd75fd-98d94d32-bb53-cc8169876fa3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=50146750-ebfd4001-bc3e-f1bd68b30058.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=198b5cb9-1c244237-9aa4-f5915ab4f38a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6ec1e1e2-37fd4bd5-b1d6-d99b79f68f7e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=602417c4-54f54886-9267-f533f1e0a872.pdf
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ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ 3
ครอบครัว จานวน 2 หลัง ในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างถนนลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.
พื ้นขัดมันพร้ อมปั ม้ ลาย บริ เวณจุดลงแพ-ลานกลางเต้ นท์ และโครงการก่อสร้ างลานจอด
รถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาซื ้อวัสดุและจ้ างทาแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟ
ป่ าดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื ้อวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 23
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้ างประกอบ จานวน 1 หลัง หน่วย
จัดการต้ นน ้า น ้าพงษ์ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครัง้ ที่ 2
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จานวน 9 รายการ
อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จานวน 9 รายการ
อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6dc0f029-80dc41da-8b1e-eb19bcfdda2f.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a675963b-374341e3-92fc-aac10941308d.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bf506bee-991a4018-922a-91100e9bd07b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a20d6cf6-741340f0-816d-2a043c82c18b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=5de46d3d-81614714-8960-28763ceb8121.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=30550920-d496499f-83cc-32f827f4141e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=0a7b2e23-727f484a-ae95-c5b6ef6e76de.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=4a4f602b-2a8b4a5d-9513-e6ef0d9ed5ee.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=50a578e2-06094b04-ade0-9108ff0db260.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=693c76e2-6cdd4412-8748-0e092e3301ad.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=12a53a67-c57d49e8-b8bc-82bf9027af4d.pdf
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ประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างบริเวณดอยเสมอดาว
และผาหัวสิงห์ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น จังหวัดน่าน จานวน 2 รายการ ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้ าง
ประกอบ จานวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ ต้นน ้าดอยกาด จังหวัดน่าน
(ครัง้ ที่ ๒)ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง โครงการก่อสร้ างถนนและลานจอดรถยนต์
ค.ส.ล.พื ้นขัดมันพร้ อมปั ม้ ลาย บริ เวณจุดลงแพ-ลานกางเต็นท์ และโครงการก่อสร้ าง
ลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื ้อเครื่ องมือดับไฟป่ า ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างบริ เวณศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ศรี นา่ น จานวน 3 รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการ
และสิง่ ก่อสร้ างประกอบ จานวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ ต้นน ้าดอย
กาด จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้ างประกอบ
จานวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้ นน ้าน ้าพงษ์ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f340d1c9-c3534d29-9ea2-b9a9188a185a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=63439221-94de48c6-9cf3-9053ae1ccd2a.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=101f805f-9514426b-8885-973ceca2cf27.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=14fc61c2-50224b8f-b85b-dc755f0c46bf.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=aab5aca8-ab5d4263-92c0-d3b5bd2eefbf.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=d24b9b9b-91154ceb-9d73-bd262df591e5.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fdb2ed93-51974578-a5ad-3a6b4e9dcb25.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=b393baeb-b3fd4b94-ab6e-9d09f8c33f08.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=65af131b-27c34f31-8487-c817cf125b95.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=826bc65f-e01d47d8-8bf0-44c303022669.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=6d517d7b-3a6e463a-a65c-2cc149b5a54e.pdf

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bbf9e680-e21d4daf-bb3d-09d0ba7fbab3.pdf

bidding)

302

303

304

305

306

307

308

ประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างร้ านอาหารและขายของที่ระลึก
จานวน 1 หลัง บริ เวณผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างบริเวณเสาดินและคอก
เสือนาน้ อย จานวน ๓ รายการ ณ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการ จานวน ๑ หลัง ของ
หน่วยจัดการต้ นน ้าน ้าเคิม (ครัง้ ที่ ๒) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ ๓
ครอบครัว จานวน ๒ หลัง ตามโครงการสวัสดิการที่อยูอ่ าศัยพนักงานเจ้ าหน้ าที่ อุทยาน
แห่งชาติศรี นา่ น
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้ างร้ านอาหารและขายของที่ระลึก บริ เวณผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างบริ เวณศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื ้อจัดจ้ าง โครงการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างบริ เวณดอยเสมอดาว

http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=407b4a7e-8d9a4a20-99e7-2f91fc98b429.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=f8cfb1ff-551949d9-9098-a84102db8399.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=2d20995e-3ce54829-9f0b-b61668d136a3.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=1e9cda2b-65234a5e-98ed-5827eadc2078.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=348e073f-52734060-8a1c-90b5f4fe1d20.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=a83cb7c1-b9e74e1d-9a75-8522611ecb7e.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=af18c0d9-8ef94045-a79e-908cf1928f66.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=7fc8a844-778e42e3-af65-8a3b66c9d16b.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=387801aa-31444f87-8798-e1b5751d4490.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=fd01ee62-2bcc474e-9181-1102175c58d7.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=eceed782-f14445ee-bac9-df2e732fa103.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=bfb040a4-51244e5f-980e-f6dc55f8f5a5.pdf
http://portal.dnp.go.th/FileSystem/download/?uuid=035ba475-8e2741ca-913e-4c6defe74f71.pdf

309

310

311

และผาหัวสิงห์ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น จังหวัดน่าน
ประกาศประกวดราคาจ้ างเหมาก่อสร้ างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื ้นที่อทุ ยาน
แห่งชาติถ ้าสะเกิน (บริ เวณแหล่งท่องเที่ยวภูลงั กา) จานวน 7 รายการ จังหวัดพะเยา
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ
ก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างบริ เวณเสาดินและคอดเสือนาน้ อย อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น จังหวัด
น่าน
ประกาศประกวดราคาซื ้อเครื่ องมือดับไฟป่ า ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

312

313

314
315

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้ างเหมาก่อสร้ างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื ้นที่
อุทยานแห่งชาติถ ้าสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเทีย่ วภูลงั กา) จานวน ๗ รายการ จังหวัด
พะเยา ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
ประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ ๓ ครอบครัว
จานวน ๒ หลัง ในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการสิง่ ก่อสร้ างอุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จานวน ๙ รายการ อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม
จังหวัดน่าน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ
ก่อสร้ างถนนลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.พื ้นขัดมันพร้ อมปั ม้ ลาย บริ เวณจุดลงแพ-ลานกาง
เต็นท์ และโครงการก่อสร้ างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริ ม จังหวัดน่าน
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ประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้ าง
ประกอบ จานวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ ต้นน ้าดอยกาด จังหวัดน่าน
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้ างประกอบ จานวน 1 หลัง หน่วย
จัดการต้ นน ้าน ้าพงษ์ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื ้อเครื่องมือดับไฟป่ า ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้ างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ 3 ครอบครัว จานวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
ประกาศประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการ จานวน ๑ หลัง ของ
หน่วยจัดการต้ นน ้าน ้าเคิม ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างอาคารที่ทาการอุทยานแห่งชาติประกอบ จานวน 12 รายการ
อช.นันทบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ ๓ ครอบครัว จานวน ๒
หลัง ตามโครงการสวัสดิการที่อยูอ่ าศัยพนักงานเจ้ าหน้ าที่ อุทยานแห่งชาติศรี นา่ น
จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้ าง โครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการหน่วยจัดการต้ นน ้าน ้า
พงษ์ จังหวัดน่าน ประจาปี งบประมาณ 2562
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ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้ างก่อสร้ างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่อทุ ยาน
แห่งชาติถ ้าสะเกิน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้ าง โครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการ หน่วยศึกษาการ
พัฒนาการอนุรักษ์ ต้นน ้าดอยกาด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อเครื่ องมือดับไฟป่ า
ร่างประกาศประกวดราคาจ้ างเหมาโครงการก่อสร้ างอาคารที่ทาการอุทยานแห่งชาติ
และอาคารประกอบ จานวน 12 รายการ อุทยานแห่งชาตินนั ทบุรี จังหวัดน่าน ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้ าง
บ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ 3 ครอบครัวจานวน 2 หลัง อช.ศรี นา่ น
เผยแพร่การจัดจ้ างก่อสร้ างอาคารที่ทาการหน่วยจัดการต้ นน ้าน ้าเคิม ประจาปี 2562
เผยแพร่แผนการจัดจ้ างโครงการก่อสร้ างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ 3 ครอบครัว 2 หลัง อุทยาน
แห่งชาติศรี นา่ น
เผยแพร่แผนการจัดจ้ างก่อสร้ างอาคารประกอบ อช.นันทบุรี จานวน 12 รายการ
ประจาปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้ างบ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ 3 ครอบครัว
จานวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้ างซ่อมแซมบัานพักบริ การนักท่องเทีียว
่
จานวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน จังหวัดน่าน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
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