
แบบ สขร.1

ร้านเอม็ปร้ิน ร้านเอม็ปร้ิน ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    222/2559
ตกลงราคา จํานวน  250  บาท จํานวน  250  บาท ลว.  7  มนีาคม 2559

ร้านพันอาร์ต ร้านพันอาร์ต ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    223/2559
ตกลงราคา จํานวน  4,800  บาท จํานวน  4,800  บาท ลว.  10  มนีาคม 2559

ร้านเอสเซอร์วิส ร้านเอสเซอร์วิส ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    224/2559
ตกลงราคา จํานวน  9,853  บาท จํานวน  9,853  บาท ลว.  10  มนีาคม 2559

หจก.วิทยาคารโอเอ หจก.วิทยาคารโอเอ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    225/2559
ตกลงราคา จํานวน  8,220  บาท จํานวน  8,220  บาท ลว.  10  มนีาคม 2559

หจก.วิทยาคารโอเอ หจก.วิทยาคารโอเอ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    226/2559
ตกลงราคา จํานวน  11,540  บาท จํานวน  11,540  บาท ลว.  10  มนีาคม 2559

หจก.วัฒนากจิ หจก.วัฒนากจิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    227/2559
ตกลงราคา จํานวน  1,250  บาท จํานวน  1,250  บาท ลว.  10  มนีาคม 2559

หจก.พิษณุโลก ว.ีซี.คอนสตรัคชั่น หจก.พิษณุโลก ว.ีซี.คอนสตรัคชั่น ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    228/2559
ตกลงราคา จํานวน  28,200  บาท จํานวน  28,200  บาท ลว.  10  มนีาคม 2559

หจก.พิษณุโลก ว.ีซี.คอนสตรัคชั่น หจก.พิษณุโลก ว.ีซี.คอนสตรัคชั่น ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    229/2559
ตกลงราคา จํานวน  2,247  บาท จํานวน  2,247  บาท ลว.  10  มนีาคม 2559

หจก.พิษณุโลก ว.ีซี.คอนสตรัคชั่น หจก.พิษณุโลก ว.ีซี.คอนสตรัคชั่น ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    230/2559
ตกลงราคา จํานวน  1,358.90  บาท จํานวน  1,358.90  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

หจก.วิทยาคารฯ หจก.วิทยาคารฯ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    231/2559
ตกลงราคา จํานวน  2,400  บาท จํานวน  2,400  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

หจก.วิทยาคารฯ หจก.วิทยาคารฯ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    232/2559
ตกลงราคา จํานวน  10,350  บาท จํานวน  10,350  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

2 จา้งทําป้ายไวนิล 4,800.00 -

3 จา้งถา่ยเอกสาร 9,853.00 -

1 จา้งทําตรายาง 250.00

วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้ง
ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา  

 หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
เหตุดผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป
วิธีซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มีนาคม พ.ศ. 2559

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 พิษณุโลก

ลําดับ

ที่
งานจดัซ้ือจดัจา้ง

ลงวนัที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2559

 ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาที ่             

ตกลงซ้ือหรือจา้ง

-

10 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400.00 -

11 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน 10,350.00 -

8 จา้งซ่อมรถยนต์ราชการ 2,247.00 -

9 จา้งซ่อมรถยนต์ราชการ 1,358.90 -

6 จดัซ้ือวัสดุน้ํามนั 1,250.00 -

7 จา้งซ่อมรถยนต์ราชการ 28,200.00 -

4 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน 8,220.00 -

5 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,540.00 -



ร้านเอสเซอร์วิส ร้านเอสเซอร์วิส ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    233/2559
ตกลงราคา จํานวน  5,700  บาท จํานวน  5,700  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

ร้านพันอาร์ต ร้านพันอาร์ต ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    234/2559
ตกลงราคา จํานวน  1,200  บาท จํานวน  1,200  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

ร้านเอม็ปร้ิน ร้านเอม็ปร้ิน ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    235/2559
ตกลงราคา จํานวน  1,550  บาท จํานวน  1,550  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

ร้านเอสเซอร์วิส ร้านเอสเซอร์วิส ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    236/2559
ตกลงราคา จํานวน  3,000  บาท จํานวน  3,000  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

หจก.วิทยาคาร หจก.วิทยาคาร ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    237/2559
ตกลงราคา จํานวน  1,000  บาท จํานวน  1,000  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

ร้านพันอาร์ต ร้านพันอาร์ต ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    238/2559
ตกลงราคา จํานวน  1,200  บาท จํานวน  1,200  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

ร้านสุวรรณการพิมพ์ ร้านสุวรรณการพิมพ์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    239/2559
ตกลงราคา จํานวน  6,000  บาท จํานวน  6,000  บาท ลว.  11  มนีาคม 2559

บริษัท  โตโยต้า จํากดั บริษัท  โตโยต้า จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    240/2559
ตกลงราคา จํานวน  6,019.82  บาท จํานวน  6,019.82  บาท ลว.  14  มนีาคม 2559

หจก.เจริญสมหวัง หจก.เจริญสมหวัง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    243/2559
ตกลงราคา จํานวน  2,802  บาท จํานวน  2,802  บาท ลว.  16  มนีาคม 2559

นายณัฐพล   ชูอาทิตย์ นายณัฐพล   ชูอาทิตย์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    244/2559
ตกลงราคา จํานวน  38,895  บาท จํานวน  38,895  บาท ลว.  16  มนีาคม 2559

นายสมบัติ  เรือนทอง นายสมบัติ  เรือนทอง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    245/2559
ตกลงราคา จํานวน  38,895  บาท จํานวน  38,895  บาท ลว.  16  มนีาคม 2559

นายพิเชษฐ์   โพธา นายพิเชษฐ์   โพธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    246/2559
ตกลงราคา จํานวน  38,895  บาท จํานวน  38,895  บาท ลว.  16  มนีาคม 2559

นายสิทธิโชค  วังทิพย์ นายสิทธิโชค  วังทิพย์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    247/2559
ตกลงราคา จํานวน  38,895  บาท จํานวน  38,895  บาท ลว.  16  มนีาคม 2559

ร้าน ดีมคีอม ร้าน ดีมคีอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    248/2559
ตกลงราคา จํานวน 500  บาท จํานวน 500  บาท ลว.  16  มนีาคม 255925 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00 -

23
            จา้งเหมาบริการผู้ช่วยสํารวจ         

17 มนีาคม-30 กนัยายน
38,895.00 -

24
            จา้งเหมาบริการผู้ช่วยสํารวจ         

17 มนีาคม-30 กนัยายน
38,895.00 -

22
            จา้งเหมาบริการผู้ช่วยสํารวจ         

17 มนีาคม-30 กนัยายน
38,895.00 -

21
            จา้งเหมาบริการผู้ช่วยสํารวจ         

17 มนีาคม-30 กนัยายน
38,895.00 -

19 ซ่อมรถยนต์ราชการ 6,019.82 -

20 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน 2,802.00 -

16 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,000.00

18 จา้งทําจดหมายขา่ว 6,000.00 -

3,000.00 -

จา้งทําตรายาง -

17 จา้งทําป้ายไวนิล 1,200.00 -

15 จดัจา้งถา่ยเอกสาร

12 จา้งถา่ยเอกสาร 5,700.00 -

-

13 จา้งทําป้าย 1,200.00 -

14 1,550.00



หจก. พิษณุโลเปเปอร์ หจก. พิษณุโลเปเปอร์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    250/2559
ตกลงราคา จํานวน  5,000 บาท จํานวน  5,000 บาท ลว.  17  มนีาคม 2559

ร้านโรงกลึง ร้านโรงกลึง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    251/2559
ตกลงราคา จํานวน  61,760 บาท จํานวน  61,760 บาท ลว.  17  มนีาคม 2559

นายอนิรุธ   ดีฉนวน นายอนิรุธ   ดีฉนวน ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    252/2559
ตกลงราคา จํานวน  2,500 บาท จํานวน  2,500 บาท ลว.  18  มนีาคม 2559

นายอนิรุธ   ดีฉนวน นายอนิรุธ   ดีฉนวน ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    253/2559
ตกลงราคา จํานวน  12,500 บาท จํานวน  12,500 บาท ลว.  18  มนีาคม 2559

ร้านไพรัช ร้านไพรัช ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    254/2559
ตกลงราคา จํานวน  4,300 บาท จํานวน  4,300 บาท ลว.  21  มนีาคม 2559

ร้าน ดีมคีอม ร้าน ดีมคีอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    255/2559
ตกลงราคา จํานวน  600 บาท จํานวน  600 บาท ลว.  21  มนีาคม 2559

ร้าน ดีมคีอม ร้าน ดีมคีอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    256/2559
ตกลงราคา จํานวน 2,490 บาท จํานวน 2,490 บาท ลว.  21  มนีาคม 2559

ร้าน ดีมคีอม ร้าน ดีมคีอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    257/2559
ตกลงราคา จํานวน   89,400 บาท จํานวน   89,400 บาท ลว.  31  มนีาคม 2559

นายอทิธิพล   เงินงาม นายอทิธิพล   เงินงาม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    258/2559
ตกลงราคา จํานวน   24,000 บาท จํานวน   24,000 บาท ลว.  31  มนีาคม 2559

นายมนฑล   ขําหนองเกา่ นายอทิธิพล   เงินงาม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    259/2559
ตกลงราคา จํานวน   21,000 บาท จํานวน   21,000 บาท ลว.  31  มนีาคม 2559

หจก.เจริญสมหวัง หจก.เจริญสมหวัง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    260/2559
ตกลงราคา จํานวน   5,925 บาท จํานวน   5,925 บาท ลว.  31  มนีาคม 2559

ร้านเอม็ปร้ิน ร้านเอม็ปร้ิน ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    261/2559
ตกลงราคา จํานวน   9,010 บาท จํานวน   9,010 บาท ลว.  31  มนีาคม 2559

36 จดัซ้ือวัดสุในราชพิธี 5,925.00 -

37 จา้งทําป้ายไวนิล 9,010.00 -

34 จา้งเหมาบริการ 24,000.00 -

35 จา้งเหมาบริการ 21,000.00 -

31 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 600.00 -

33 เช่าคอมพิวเตอร์ 89,400.00 -

32 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์

29 จา้งซ่อมแอร์ 12,500.00 -

30 จา้งพิมพ์แผ่นสต๊ิกเกอร์ 4,300.00 -

27 จา้งซ่อมรถยนต์ราชการ 61,760.00 -

28 จา้งซ่อมแอร์ 2,500.00 -

26 จดัซ้ือกระดาษ A4 5,000.00 -

2,490.00 -



หจก. อารยนันท์ หจก. อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/284/2559
ตกลงราคา จํานวน   9,700,000  บาท จํานวน   9,700,000  บาท ลว.  9 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/285/2559
ตกลงราคา จํานวน   9,700,000  บาท จํานวน   9,700,000  บาท ลว.  9 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/286/2559
ตกลงราคา จํานวน   9,667,834  บาท จํานวน   9,667,834  บาท ลว.  9 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/287/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/288/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/289/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/290/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/291/2559
ตกลงราคา จํานวน   454,000  บาท จํานวน   454,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/292/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/293/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/294/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,700  บาท จํานวน   429,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/295/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,700  บาท จํานวน   429,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

48
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยขนุคํา  บ้านใหมไ่ชย

วัฒนา หมูท่ี ่7 ตําบลแงง  อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
429,700.00 430,000.00

49
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยผาจา บ้านหวัเมอืง 

หมูท่ี ่5 ตําบลแงง  อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
429,700.00 430,000.00

443,000.00 443,220.00

47

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยท่าง บ้านหนาด(แพะ

ใต้) หมูท่ี ่4 ตําบลไชยวัฒนา อําเภอปัว  จงัหวัด

น่าน

463,000.00 463,020.00

46

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยต้นฐี  บ้านใหมพ่ัฒนา

 หมูท่ี ่4 ตําบลน้ําเกีย๋น อําเภอภเูพียง จงัหวัด

น่าน

44
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยยาง บ้านขอน      

หมูท่ี ่1ตําบลปัว อําเภอปัว จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

45
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหลวง หมูท่ี ่1    

ตําบลสะเนียน อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน
454,000.00 454,605.00

42

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยนาผง  บ้านน้ําเกีย๋น

เหนือ  หมูท่ี ่2 ตําบลน้ําเกีย๋น  อําเภอภเูพียง 

จงัหวัดน่าน

443,000.00 443,220.00

43
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสายนาใหม ่บ้านป่าลาน 

หมูท่ี ่5 ตําบลปัว อําเภอปัว จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

38
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําน้ําสาคร  หมู ่1,7,2,6 

ตําบลส้าน  อําเภอเวียงสา  จงัหวัดน่าน
9,700,000.00 9,717,100.00

39
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําน้ํากนู  บ้านหวัน้ํา  หมู่

ที ่5  ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จงัหวัดน่าน
9,700,000.00 9,716,900.00

40
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําน้ําปัว-หว้ยปูด        

หมูท่ี ่12 ตําบลสถาน อําเภอปัว จงัหวัดน่าน
9,667,834.00 9,694,300.00

41

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ําเลียบ  บ้านหนาด 

 หมูท่ี ่4  ตําบลไชยวัฒนา อําเภอปัว      

จงัหวัดน่าน

498,000.00 463,000.00



หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/296/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/297/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/298/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/299/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/300/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/301/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/302/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/302/2559
ตกลงราคา จํานวน   494,000  บาท จํานวน   494,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/303/2559
ตกลงราคา จํานวน   492,000  บาท จํานวน   492,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/304/2559
ตกลงราคา จํานวน   454,000  บาท จํานวน   454,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/305/2559
ตกลงราคา จํานวน   455,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/306/2559
ตกลงราคา จํานวน   454,000  บาท จํานวน   454,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

60

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหลังโรงเรียนบ้านพาน 

บ้านพาน หมูท่ี ่4 ตําบลแงง อําเภอปัว จงัหวัด

น่าน

455,000.00 455,025.00

61
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยนาท่าขา้ม        

ตําบลสะเนียน อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน
455,000.00 454,605.00

58

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ่อสวก      บ้าน

บ่อสวก หมูท่ี ่1 ตําบลสวก อําเภอเมอืง    

จงัหวัดน่าน

492,000.00 492,720.00

59
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยนาชมพู          

ตําบลสะเนียน อําเภอเมอืง   จงัหวัดน่าน
454,000.00 454,605.00

56
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูเหมอืงกลาง บ้านร้อง หมูท่ี่

 4 ตําบลปัว อําเภอปัว   จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

57

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําน้ําสมมุเหนือ        

บ้านสะเนียน หมูท่ี ่1 ตําบลสะเนียน       

อําเภอเมอืง  จงัหวัดน่าน

494,000.00 494,730.00

54
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหมเูน่า บ้านนาฝาง 

หมูท่ี ่6 ตําบลสถาน อําเภอปัว   จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

55
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูเหมอืงกลาง บ้านร้อง หมูท่ี่

 4 ตําบลปัว อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

52

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้ําฮาวฮํานือ บ้าน

น้ําฮาว  หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ       อําเภอท่า

วังผา จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

53

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยลึก บ้านแดนพนา หมู่

ที ่7 ตําบลไชยวัฒนา อําเภอปัว        จงัหวัด

น่าน

463,000.00 463,020.00

50
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยเฮือ บ้านนากอ้  

หมูท่ี ่1 ตําบลเจดีย ์ อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
460,000.00 460,950.00

51

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยดินแดง            

บ้านท่าควาย หมูท่ี ่3 ตําบลไชยวัฒนา  อําเภอ

ปัว  จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00



หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/307/2559
ตกลงราคา จํานวน   454,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/308/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/309/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/310/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,700  บาท จํานวน   429,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/311/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,700  บาท จํานวน   429,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/312/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,700  บาท จํานวน   429,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/313/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,700  บาท จํานวน   429,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/314/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/315/2559
ตกลงราคา จํานวน   494,000  บาท จํานวน   494,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/316/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/317/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/318/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

72

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยขา้วหลาม     บ้าน

น้ําฮาว หมูท่ี 7 ตําบลจอมพระ       อําเภอท่า

วังผา  จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

73

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยลึก  บ้านน้ําฮาว 

หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ อําเภอท่าวังผา จงัหวัด

น่าน

460,000.00 460,950.00

70

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยลม  บ้านใหมสั่นติสุข

 หมูท่ี ่5 ตําบลน้ําเกีย๋น อําเภอภเูพียง     

จงัหวัดน่าน

494,000.00 494,325.00

71

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยแล้ง บ้านน้ําฮาว 

หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ อําเภอท่าวังผา จงัหวัด

น่าน

460,000.00 460,950.00

68
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยทุง่พาน บ้านพาน   

ตําบลแงง อําเภอปัว   จงัหวัดน่าน
429,700.00 430,000.00

69

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ํา บ้านสวกพัฒนา 

หมูท่ี ่10 ตําบลบ่อสวก อําเภอเมอืง      จงัหวัด

น่าน

443,000.00 443,220.00

66
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหนองเต่า         บ้าน

ท่าล้อ หมูท่ี ่2  ตําบลแงง อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
429,700.00 430,000.00

67

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ําแงง บ้านหนอง

เงือก หมูท่ี ่3   ตําบลแงง อําเภอปัว     จงัหวัด

น่าน

429,700.00 430,000.00

64

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยขยอม บ้านต้นกอก  

หมูท่ี ่3 ตําบลน้ําเกีย๋น อําเภอภเูพียง     จงัหวัด

น่าน

443,000.00 443,220.00

65
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยโอบ  บ้านทุง่กวาง 

หมูท่ี ่1 ตําบลแงง อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
429,700.00 430,000.00

62
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยเมีย่ง             ตําบล

สะเนียน  อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน
454,000.00 454,605.00

63
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยหนิ บ้านนากอ้ หมู่

ที ่1 ตําบลเจดียช์ัย อําเภอปัว จงัหวัดน่าน
460,000.00 460,950.00



หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/319/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/320/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/321/2559
ตกลงราคา จํานวน   494,000  บาท จํานวน   494,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/322/2559
ตกลงราคา จํานวน   455,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/323/2559
ตกลงราคา จํานวน   455,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/324/2559
ตกลงราคา จํานวน   491,000  บาท จํานวน   491,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/325/2559
ตกลงราคา จํานวน   494,000  บาท จํานวน   494,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/326/2559
ตกลงราคา จํานวน   489,000  บาท จํานวน   489,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/327/2559
ตกลงราคา จํานวน   494,000  บาท จํานวน   494,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/328/2559
ตกลงราคา จํานวน   446,000  บาท จํานวน   446,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/329/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/330/2559
ตกลงราคา จํานวน   494,000  บาท จํานวน   494,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

84

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยเคียน บ้านนากอ้ 

หมูท่ี ่1 ตําบลเจดียช์ัย  อําเภอปัว         

จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

85

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยคาวตอง           บ้าน

ใหมพ่ัฒนา หมูท่ี ่4 ตําบลน้ําเกีย๋น      อําเภอภู

เพียง จงัหวัดน่าน

494,000.00 494,300.00

82
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยต้นฐี บ้านต้นกอก หมู่

ที ่3 ตําบลน้ําเกีย๋น อําเภอภเูพียง     จงัหวัดน่าน
494,000.00 494,300.00

83

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแกว้                

บ้านวังตาว หมูท่ี ่7 ตําบลสะเนียน          

อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน

446,000.00 446,130.00

80

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยฝาย            บ้าน

น้ําฮาว หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพะร        อําเภอท่า

วังผา จงัหวัดน่าน

494,000.00 494,325.00

81
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยทรายขาว บ้านขอน 

หมูท่ี ่7 ตําบลปัว อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
489,000.00 489,826.00

78
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทุง่พานหว้ยเรือ       บ้าน

พาน หมูท่ี ่4 ตําบลแงง อําเภอปัว จงัหวัดน่าน
455,000.00 455,025.00

79

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยปางแดง บ้านสวน

เสด็จ หมูท่ี ่7 ตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง 

จงัหวัดน่าน

491,000.00 491,895.00

76
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยมะมว่ง บ้านสวนเสด็จ

 หมูท่ี ่7 ตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน
494,000.00 495,675.00

77
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยขีห้มา  บ้านหวัเมอืง 

หมูท่ี ่5 ตําบลแงง อําเภอปัว จงัหวัดน่าน
455,000.00 455,025.00

74

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยขา้วหลามใต้ บ้าน

น้ําฮาว หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ        อําเภอท่า

วังผา  จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

75

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยหนังดํา         

บ้านนากอ้ หมูท่ี ่1  ตําบลเจดียช์ัย อําเภอปัว    

จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00



หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/331/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/332/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/333/2559
ตกลงราคา จํานวน   492,000  บาท จํานวน   492,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/334/2559
ตกลงราคา จํานวน   492,000  บาท จํานวน   492,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/335/2559
ตกลงราคา จํานวน   492,000  บาท จํานวน   492,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/336/2559
ตกลงราคา จํานวน   486,000  บาท จํานวน   486,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/337/2559
ตกลงราคา จํานวน   486,000  บาท จํานวน   486,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/338/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/339/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/340/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/341/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/342/2559
ตกลงราคา จํานวน   491,000  บาท จํานวน   491,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

96

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองตาเนียม           

หมูท่ี ่3 ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม 

จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

97

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําน้ําสมมุใต้           

บ้านสะเนียน หมูท่ี ่1 ตําบลสะเนียน       

อําเภอเมอืง     จงัหวัดน่าน

491,000.00 491,625.00

94

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองวัว  บ้านหว้ยด้ัง  

หมูท่ี ่13 ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม 

จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

95

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองแดง บ้านหวัด้ัง หมูท่ี่

 13 ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม 

จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

92

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองหลวง       

หมูท่ี ่8 ตําบลหนองแขม อําเภอพรหมพิราม 

จงัหวัดพิษณุโลก

486,000.00 486,757.00

93

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองขอ่ม บ้านนาขมุ หมู่

ที ่7 ตําบลท่าช้าง  อําเภอพรหมพิราม จงัหวัด

พิษณุโลก

421,000.00 421,650.00

90

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองช้าง บ้านคลองตาล 

หมูท่ี ่8 ตําบลหนองแขม อําเภอพรหมพิราม  

จงัหวัดพิษณุโลก

492,000.00 492,184.00

91

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองหลวง      

บ้านดงสมอ หมูท่ี ่2 ตําบลหนองแขม           

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

486,000.00 486,757.00

88

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองโพธิ์                

หมูท่ี ่8 ตําบลท่าช้าง อําเภอพรหมพิราม 

จงัหวัดพิษณุโลก

492,000.00 492,653.00

89

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองบ่อหล้าท่าช้าง บ้าน

ท่าช้าง หมูท่ี ่2 ตําบลท่าช้าง         อําเภอ

พรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

492,000.00 492,653.00

86

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยฝาย           บ้าน

น้ําฮาว หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ        อําเภอท่า

วังผา   จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

87

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยทาง               บ้าน

ท่าควาย หมูท่ี ่3 ตําบลไชยวัฒนา      อําเภอปัว

 จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00



หจก.อารยนันท์ หจก.อารยนันท์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/343/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/344/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/345/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/346/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/347/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/347/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/348/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/349/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/350/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/351/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/352/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/353/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

108
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยปุด๊ บ้านดอนทอง หมู่

ที ่11 ตําบลศรีภมู ิอําเภอท่าวังผา     จงัหวัดน่าน
460,000.00 460,035.00

109

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยเคียนเฒ่า       

บ้านน้ําฮาว หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ        

อําเภอท่าวังผา   จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

106
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยสลักเหนือ         บ้าน

ไร่รวงทอง ตําบลปัว อําเภอปัว       จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

107

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําเหมอืงนาทุง่เหล่า

 บ้านปรางค์พัฒนา ตําบลปัว                

อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00

104

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําเหมอืงน้ําหลง       

บ้านนาป่าน หมูท่ี ่1 ตําบลสถาน          อําเภอ

ปัว      จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00

105
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูเหมอืงร้องเยน็ บ้านร้อง 

หมูท่ี ่4 ตําบลปัว อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

102

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยตะเกิง้ บ้านนาง้ิว หมู่

ที ่1 ตําบลไชยวัฒนา   อําเภอปัว      จงัหวัด

น่าน

463,000.00 463,020.00

103

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยตะเกิง้ บ้านนาง้ิว หมู่

ที ่1 ตําบลไชยวัฒนา   อําเภอปัว      จงัหวัด

น่าน

463,000.00 463,020.00

100

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยเสือคราง          

บ้านหนาด หมูท่ี ่4 ตําบลไชยวัฒนา       

อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00

101

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําปากมา้      บ้าน

ท่าควาย หมูท่ี ่3 ตําบลไชยวัฒนา       อําเภอ

ปัว  จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00

98

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ําแงง บ้านหนาด

(สิน) หมูท่ี ่4 ตําบลไชยวัฒนา อําเภอปัว   

จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00

99
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยท่าง  หมูท่ี ่7     

ตําบลไชยวัฒนา อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00



หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/354/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/355/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/356/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/357/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/358/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,000  บาท จํานวน   462,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/359/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,000  บาท จํานวน   462,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/360/2559
ตกลงราคา จํานวน   488,000  บาท จํานวน   488,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/361/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/362/2559
ตกลงราคา จํานวน   454,000  บาท จํานวน   454,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/363/2559
ตกลงราคา จํานวน   425,000  บาท จํานวน   425,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/364/2559
ตกลงราคา จํานวน   425,000  บาท จํานวน   425,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/365/2559
ตกลงราคา จํานวน   454,000  บาท จํานวน   454,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

114

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยควายปอน        บ้าน

แฮะ หมูท่ี ่8 ตําบลแสนทอง           อําเภอท่า

วังผา    จงัหวัดน่าน

462,000.00 462,225.00

115

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยปุด๊ บ้านแฮะ       

หมูท่ี ่8 ตําบลแสนทอง   อําเภอท่าวังผา    

จงัหวัดน่าน

462,000.00 462,225.00

112

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยขอนแกน่         บ้าน

ต้นกอก หมูท่ี ่3  ตําบลน้ําเกีย๋น       อําเภอภู

เพียง    จงัหวัดน่าน

443,000.00 443,220.00

113

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยเบีย้ บ้านใหมสั่นติสุข

 หมูท่ี ่5  ตําบลน้ําเกีย๋น   อําเภอภเูพียง    

จงัหวัดน่าน

443,000.00 443,220.00

110

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยป่ง  บ้านน้ําฮาว 

หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ อําเภอท่าวังผา  จงัหวัด

น่าน

460,000.00 460,950.00

111

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยเป้า บ้านใหมสั่นติสุข 

หมูท่ี ่5  ตําบลน้ําเกีย๋น อําเภอภเูพียง    จงัหวัด

น่าน

443,000.00 443,220.00

116
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยศาลา บ้านเฉลิมราช 

หมูท่ี ่8 ตําบลปอน อําเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน
488,000.00 488,100.00

117

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูเหมอืงนาหลง  บ้านขอน 

บ้านขอน หมูท่ี ่1 ตําบลปัว อําเภอปัว จงัหวัด

น่าน

460,000.00 460,491.00

118
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้ํางาม         

ตําบลสะเนียน อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน
454,000.00 454,605.00

119

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหลวง บ้านสบยาว 

หมูท่ี 4 ตําบลท่าวังผา อําเภอท่าวังผา     

จงัหวัดน่าน

425,000.00 425,410.00

120

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหนองออ้          บ้าน

สบยาว หมูท่ี 4 ตําบลท่าวังผา          อําเภอท่า

วังผา     จงัหวัดน่าน

425,000.00 425,410.00

121
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยคะมา้             

ตําบลสะเนียน อําเภอเมอืง   จงัหวัดน่าน
454,000.00 454,605.00



หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/366/2559
ตกลงราคา จํานวน   454,000  บาท จํานวน   454,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/367/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/368/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/369/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/370/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/371/2559
ตกลงราคา จํานวน   428,000  บาท จํานวน   428,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/372/2559
ตกลงราคา จํานวน   425,000  บาท จํานวน   425,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/373/2559
ตกลงราคา จํานวน   428,000  บาท จํานวน   428,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/374/2559
ตกลงราคา จํานวน   426,000  บาท จํานวน   426,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/375/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/376/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/377/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

122
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยลําเหมอืง         

ตําบลสะเนียน อําเภอเมอืง  จงัหวัดน่าน
454,000.00 454,605.00

123

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยกอ่ค่า            

บ้านยู ้หมูท่ี ่10 ตําบลจอมพระ             

อําเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

124

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยขามน้ําพร้าว  บ้าน

น้ําฮาว หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ             

อําเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

125

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําน้ําพร้าว              

(เจา้หลวงคําแดง) ตําบลจอมพระ             

อําเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

126

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยทางผ่าน บ้านน้ํา

ฮาว หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ   อําเภอท่าวังผา 

จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

127

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองน้ํารุก            บ้าน

คลองตาล หมูท่ี ่10 ตําบลหนองแขม        

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

428,000.00 428,070.00

128

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองแดง บ้านหว้ยด้ัง 

หมูท่ี ่13 ตําบลพรหมพิราม  อําเภอพรหมพิราม

 จงัหวัดพิษณุโลก

425,000.00 425,880.00

129

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองศรีภริมณ์        

บ้านดงสมอ หมูท่ี ่2 ตําบลหนองแขม     

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

428,000.00 428,070.00

130

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองนายเล่ือน        

บ้านทุง่สาน หมูท่ี ่15 ตําบลพรหมพิราม  

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

246,000.00 426,900.00

131

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองแยงมมุ            

บ้านวังขีเ้หล็ก หมูท่ี ่10 ตําบลท่าช้าง      

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

421,000.00 421,140.00

132

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสือเหลือง       

บ้านคลองตาล หมูท่ี ่8 ตําบลหนองแขม   

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

133

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองน้ําขุน่            

บ้านคลองตาล หมูท่ี ่8 ตําบลหนองแขม   

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00



หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/378/2559
ตกลงราคา จํานวน   425,000  บาท จํานวน   425,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/379/2559
ตกลงราคา จํานวน   425,000  บาท จํานวน   425,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/380/2559
ตกลงราคา จํานวน   428,000  บาท จํานวน   428,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/381/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/382/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/383/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/384/2559
ตกลงราคา จํานวน   455,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/385/2559
ตกลงราคา จํานวน   455,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/386/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/387/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/388/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/389/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

134

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองไอม้อ่ม           

บ้านทุง่สาน หมูท่ี ่15 ตําบลพรหมพิราม   

อําเภอพรหมพิราม  จงัหวัดพิษณุโลก

425,000.00 425,800.00

135

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองนที                

บ้านทุง่สาน หมูท่ี ่15 ตําบลพรหมพิราม   

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

425,000.00 425,800.00

136

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเค้า บ้านคลองคล้า 

หมูท่ี ่11  ตําบลมะต้อง  อําเภอพรหมพิราม 

จงัหวัดพิษณุโลก

428,000.00 428,070.00

137
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยลํ่า บ้านนาฝาง หมู่

ที ่6  ตําบลสถาน อําเภอปัว จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

138
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยล้า บ้านนาฝางหมูท่ี่

 6  ตําบลสถาน อําเภอปัว จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

139

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยยางน้อย           

บ้านหว้ยล้าหมูท่ี ่5  ตําบลสถาน อําเภอปัว 

จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00

140

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยโจโ้ก ้          บ้าน

ท่าวังผา หมูท่ี ่7 ตําบลท่าวังผา       อําเภอท่า

วังผา จงัหวัดน่าน

455,000.00 455,805.00

141

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยธนู              

บ้านอาฮาม หมูท่ี ่3 ตําบลท่าวังผา       อําเภอ

ท่าวังผา จงัหวัดน่าน

455,000.00 455,805.00

142
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยต้นป้อง หมูท่ี ่6 

ตําบลสถาน อําเภอปัว  จงัหวัดน่าน
463,000.00 463,020.00

143

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยหลง            บ้าน

หนองผุก หมูท่ี ่10 ตําบลเปือ         อําเภอ

เชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

144

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยมศุรี            บ้าน

สันทนา หมูท่ี ่4 ตําบลเปือ             อําเภอ

เชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

145

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้ํายอน        บ้าน

หนองแดง หมูท่ี ่1 ตําบลเปือ             อําเภอ

เชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00



หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/390/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/391/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/392/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/393/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/394/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/395/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง หกจ. เพชรพญาไมยกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/396/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/397/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,700  บาท จํานวน   479,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/398/2559
ตกลงราคา จํานวน   498,000  บาท จํานวน   498,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/399/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,700  บาท จํานวน   479,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/400/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,700  บาท จํานวน   479,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/401/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,700  บาท จํานวน   479,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

156

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ําหยวก           

บ้านทุง่อา้ว หมูท่ี ่1  ตําบลและ            

อําเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน

479,700.00 480,000.00

157

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ําเวิง             บ้าน

ทุง่อา้ว หมูท่ี ่1  ตําบลและ            อําเภอทุง่

ช้าง จงัหวัดน่าน

479,700.00 480,000.00

146

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยจรัส            บ้าน

หนองแดง หมูท่ี ่1 ตําบลเปือ             อําเภอ

เชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

147

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยส้อ                  

บ้านหนองผุก หมูท่ี ่10 ตําบลเปือ             

อําเภอเชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

148

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ํานาหลง         

บ้านส้อ หมูท่ี ่9 ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  

จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

149

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยสัก              

บ้านน้ําออ้ หมูท่ี ่3 ตําบลเปือ                

อําเภอเชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

150

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยหนิ               

บ้านวังว้า   หมูท่ี ่5 ตําบลเปือ                

อําเภอเชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

151

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยมศุรี              

บ้านวังว้า   หมูท่ี ่5 ตําบลเปือ                

อําเภอเชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

152

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยแหวน           

บ้านน้ําออ้ หมูท่ี ่3 ตําบลเปือ                

อําเภอเชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

153
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ําอา้ว บ้านศาลา 

หมูท่ี ่2 ตําบลและ อําเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน
479,700.00 780,000.00

154
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยฝาย บ้านผาสิงห ์หมูท่ี่

 4 ตําบลผาสิงห ์อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน
498,000.00 498,257.00

155

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยปลาดุก             

บ้านเวียงสอง หมูท่ี ่4  ตําบลและ         อําเภอ

ทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน

479,700.00 480,000.00



หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/402/2559
ตกลงราคา จํานวน   498,000  บาท จํานวน   498,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/403/2559
ตกลงราคา จํานวน   498,000  บาท จํานวน   498,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/404/2559
ตกลงราคา จํานวน   498,000  บาท จํานวน   498,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/405/2559
ตกลงราคา จํานวน   498,000  บาท จํานวน   498,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/406/2559
ตกลงราคา จํานวน   498,000  บาท จํานวน   498,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/407/2559
ตกลงราคา จํานวน   498,000  บาท จํานวน   498,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/408/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/409/2559
ตกลงราคา จํานวน   488,000  บาท จํานวน   488,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/410/2559
ตกลงราคา จํานวน   488,000  บาท จํานวน   488,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/411/2559
ตกลงราคา จํานวน   488,000  บาท จํานวน   488,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/412/2559
ตกลงราคา จํานวน   488,000  บาท จํานวน   488,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/413/2559
ตกลงราคา จํานวน   488,000  บาท จํานวน   488,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

164

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหนิต้ัง           

บ้านเชตะวัน  หมูท่ี ่1 ตําบลสันทะ        

อําเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน

443,000.00 443,964.00

165

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยเหล่า               บ้าน

เฉลิมราช หมูท่ี ่8 ตําบลปอน         อําเภอทุง่

ช้าง จงัหวัดน่าน

488,000.00 488,100.00

162

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยภ ู                 บ้าน

หว้ยส้มป่อย หมูท่ี ่2 ตําบลผาสิงห ์    อําเภอ

เมอืง จงัหวัดน่าน

498,000.00 499,000.00

163

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยส้มป่อย             

บ้านหว้ยส้มป่อย หมูท่ี ่2 ตําบลผาสิงห ์    

อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน

498,257.00 499,000.00

160

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยขอนแกน่          

บ้านหว้ยส้มป่อย หมูท่ี ่2 ตําบลผาสิงห ์    

อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน

498,000.00 498,257.00

161

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยยืน่    บ้านผาสิงห ์    

 หมูท่ี ่4 ตําบลผาสิงห ์ อําเภอเมอืง        

จงัหวัดน่าน

498,000.00 498,257.00

158

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยต้นแหน            

บ้านหว้ยส้มป่อย หมูท่ี ่2 ตําบลผาสิงห ์    

อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน

498,000.00 498,257.00

159

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยขวา                

บ้านหว้ยส้มป่อย หมูท่ี ่2 ตําบลผาสิงห ์    

อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน

498,000.00 498,257.00

166

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยป่าเบาะ            

บ้านน้ําเล้ียง หมูท่ี ่1 ตําบลปอน            

อําเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน

488,000.00 488,100.00

167

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยคําต๋ัน             บ้าน

น้ําเล้ียง หมูท่ี ่1 ตําบลปอน           อําเภอทุง่

ช้าง จงัหวัดน่าน

488,000.00 488,100.00

168

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยต้นมว่ง             

บ้านปอน หมูท่ี ่6 ตําบลปอน               

อําเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน

488,000.00 488,100.00

169

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยลวกบ่อขยะ          

บ้านใหม ่หมูท่ี ่5 ตําบลปอน               อําเภอ

ทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน

488,000.00 488,100.00



หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/414/2559
ตกลงราคา จํานวน   440,000  บาท จํานวน   440,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/415/2559
ตกลงราคา จํานวน   440,000  บาท จํานวน   440,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/416/2559
ตกลงราคา จํานวน   440,000  บาท จํานวน   440,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/417/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,000  บาท จํานวน   462,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/418/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,000  บาท จํานวน   462,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/419/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,700  บาท จํานวน   479,700  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/420/2559
ตกลงราคา จํานวน   427,000  บาท จํานวน   427,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/421/2559
ตกลงราคา จํานวน   498,000  บาท จํานวน   498,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/422/2559
ตกลงราคา จํานวน   467,000  บาท จํานวน   467,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/423/2559
ตกลงราคา จํานวน   467,000  บาท จํานวน   467,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/424/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,000  บาท จํานวน   462,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/425/2559
ตกลงราคา จํานวน   489,000  บาท จํานวน   489,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

170

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยผาสิงห ์       บ้าน

ผาสิงห ์หมูท่ี ่4 ตําบลปอน               อําเภอ

ทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน

440,520.00 440,000.00

171

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้อยไจย        

บ้านผาสิงห ์หมูท่ี ่4 ตําบลปอน               

อําเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน

440,520.00 440,000.00

172

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยเฮ้ียหลวง       

บ้านผาสิงห ์หมูท่ี ่4 ตําบลผาสิงห ์         อําเภอ

เมอืง จงัหวัดน่าน

440,520.00 440,000.00

173
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยราง บ้านเชตะวัน หมู

ที ่1 ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย       จงัหวัดน่าน
462,000.00 462,420.00

174

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแตน้อย           บ้าน

นาแดงหมทูี ่5 ตําบลสันทะ           อําเภอนา

น้อย   จงัหวัดน่าน

462,000.00 462,420.00

175

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยขา้วหลาม          

บ้านประดู่ หมูท่ี ่14 ตําบลและ            อําเภอ

ทุง่ช้าง  จงัหวัดน่าน

479,700.00 480,000.00

176

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองคล้า               

บ้านคลองตาล หมูท่ี ่10 ตําบลหนองแขม 

อําเภอพรหมพิราม   จงัหวัดพิษณุโลก

427,000.00 427,500.00

177

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยเหีย้น้อย            

บ้านผาสิงห ์หมูท่ี ่4 ตําบลผาสิงห ์         อําเภอ

เมอืง  จงัหวัดพิษณุโลก

498,000.00 498,032.00

178

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ําหนิ             

บ้านเชตะวัน หมูท่ี ่1 ตําบลสันทะ         

อําเภอนาน้อย      จงัหวัดพิษณุโลก

467,000.00 467,250.00

179

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองตาพรหม         

บ้านนาขมุ หมูท่ี ่8 ตําบลท่าช้าง          อําเภอ

พรหมพิราม  จงัหวัดพิษณุโลก

421,000.00 421,650.00

180

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแตหลวง           

บ้านนาแดง หมูท่ี ่5 ตําบลสันทะ          อําเภอ

นาน้อย     จงัหวัดน่าน

462,000.00 462,420.00

181

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแต                 

บ้านนาแดง หมูท่ี ่5 ตําบลสันทะ          อําเภอ

นาน้อย     จงัหวัดน่าน

489,000.00 489,705.00



หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/426/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/427/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/428/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/429/2559
ตกลงราคา จํานวน   428,000  บาท จํานวน   428,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/430/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/431/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/432/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/433/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/434/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.โชคธนันชัย หจก.โชคธนันชัย ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/435/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  28 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/436/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/437/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

182

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองขอ่ม บ้านนาขมุ หมู่

ที ่8 ตําบลท่าช้าง  อําเภอพรหมพิราม จงัหวัด

พิษณุโลก

421,000.00 421,650.00

183

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองร้องเรียน         

บ้านดงสมอ หมูท่ี ่7 ตําบลหนองแขม             

 อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

184

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองตาดํา            บ้าน

หนองแขม  หมูท่ี ่6 ตําบลหนองแขม        

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

185

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองน้ําขุน่            

บ้านดงสมอ  หมูท่ี ่2 ตําบลหนองแขม        

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

428,000.00 428,070.00

186

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองท้ายนานางทองคํา 

บ้านคลองเมม  หมูท่ี ่9 ตําบลท่าช้าง      

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

421,000.00 421,650.00

187

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแต (ปูธ่ิ)            

บ้านทัพมา่น หมูท่ี ่4  ตําบลบัวใหญ่        

อําเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,185.00

188

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยสามฮ้อย           

บ้านนาไค้ หมูท่ี ่5  ตําบลบัวใหญ่        อําเภอ

นาน้อย จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,185.00

189

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหวัผ้ึง               

บ้านใหมม่งคล  หมูท่ี ่2  ตําบลบัวใหญ่        

อําเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,185.00

190

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําหว้ยจอย           

 บ้านออ้ย หมูท่ี ่1  ตําบลบัวใหญ่        อําเภอ

นาน้อย จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,185.00

191

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหนิเหล็กไฟ        

บ้านทัพมา่น  หมูท่ี ่4  ตําบลบัวใหญ่        

อําเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,185.00

192

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยบ่อแกว้             

บ้านใหมเ่จริญราษฎร์  หมูท่ี ่4              ตําบล

อา่ยนาไลย  อําเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,110.00

193

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองน้อย บ้านป่าคา  

หมูท่ี ่6  ตําบลป่าคา  อําเภอท่าวังผา     

จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00



หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/438/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,000  บาท จํานวน   462,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/439/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,000  บาท จํานวน   462,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/440/2559
ตกลงราคา จํานวน   455,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/441/2559
ตกลงราคา จํานวน   455,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/442/2559
ตกลงราคา จํานวน   455,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/443/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/444/2559
ตกลงราคา จํานวน   444,000  บาท จํานวน   444,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/445/2559
ตกลงราคา จํานวน   444,000  บาท จํานวน   444,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/446/2559
ตกลงราคา จํานวน   444,000  บาท จํานวน   444,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/447/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/448/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/449/2559
ตกลงราคา จํานวน   455,000  บาท จํานวน   455,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

201

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยมะเฟือง          บ้าน

หว้ยเด่ือ หมูท่ี ่3 ตําบลศรีภมู ิ        อําเภอท่า

วังผา   จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,035.00

194

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูเหมอืงนาปูคา-นามอญ  

บ้านนาหนุน  1  หมูท่ี ่1  ตําบลแสนทอง  

อําเภอท่าวังผา     จงัหวัดน่าน

462,000.00 462,225.00

195

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูนามอญ-นาทุง่หลวง บ้าน

นาหนุน 1  หมูท่ี ่1  ตําบลแสนทอง  อําเภอท่า

วังผา  จงัหวัดน่าน

462,000.00 462,225.00

196

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยขา้วหลาม          

บ้านตาลชุม หมูท่ี ่3 ตําบลตาลชุม        อําเภอ

ท่าวังผา  จงัหวัดน่าน

455,000.00 455,805.00

197
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยกมื  บ้านสบสาย  หมู่

ที ่4 ตําบลตาลชุม   อําเภอท่าวังผา  จงัหวัดน่าน
455,000.00 455,805.00

198

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยขีน้า บ้านสบสาย  

หมูท่ี ่4 ตําบลตาลชุม   อําเภอท่าวังผา  จงัหวัด

น่าน

455,000.00 455,805.00

199

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ้านเชียงยนื บ้าน

เชียงยนื หมูท่ี ่4 ตําบลยม              อําเภอท่า

วังผา  จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

200

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหล่ายหน้า        บ้าน

ผาขวาง หมูท่ี ่4  ตําบลบ่อ  อําเภอเมอืง จงัหวัด

น่าน

444,000.00 444,840.00

202
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ้านดอนตัน หมูท่ี่

 12 ตําบลศรีภมู ิ  อําเภอท่าวังผา   จงัหวัดน่าน
460,000.00 460,035.00

203

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยมะกา่ว บ้านนาหนุน 3

 หมูท่ี ่7 ตําบลผาตอ   อําเภอท่าวังผา   จงัหวัด

น่าน

463,000.00 463,020.00

204

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยปี ้ บ้านหว้ยเด่ือ    

หมูท่ี ่3 ตําบลศรีภมู ิ อําเภอท่าวังผา      

จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,035.00

205

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยกุม่ บ้านปงสอง      

หมู ่11 ตําบลตาลชุม   อําเภอท่าวังผา      

จงัหวัดน่าน

455,000.00 455,805.00



หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/450/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/451/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/452/2559
ตกลงราคา จํานวน   425,000  บาท จํานวน   425,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/453/2559
ตกลงราคา จํานวน   428,000  บาท จํานวน   428,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/454/2559
ตกลงราคา จํานวน   428,000  บาท จํานวน   428,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/455/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/456/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/457/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/458/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/459/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/460/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/461/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

206

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้ําออ้          บ้าน

ดอนแกว้ หมูท่ี ่1 ตําบลพระธาตุ       อําเภอ

เชียงกลาง   จงัหวัดน่าน

471,000.00 471,600.00

207

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองดอก              

บ้านวังขีเ้หล็ก หมูท่ี ่10 ตําบลท่าขา้ว          

จงัหวัดพิษณุโลก

421,000.00 421,140.00

208

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองขานกกระยาง     

บ้านทุง่สาน หมูท่ี ่15 ตําบลพรหมพิราม อําเภอ

พรหมพิราม  จงัหวัดพิษณุโลก

425,000.00 425,880.00

209

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองท่าเข ้           บ้าน

มะต้อง หมูท่ี ่2 ตําบลพรหมพิราม     อําเภอ

พรหมพิราม  จงัหวัดพิษณุโลก

428,000.00 428,070.00

210

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองน้ําขุน่      

บ้านดงสมอ หมูท่ี ่2 ตําบลหนองแขม      

อําเภอพรหมพิราม  จงัหวัดพิษณุโลก

428,000.00 428,070.00

211

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยเขาแล้ง         บ้าน

ใหมเ่จริญราษฎร์  หมูท่ี ่4               ตําบล

อา่ยนาไลย อําเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,110.00

212

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองขาหยัง่     

บ้านหว้ยด้ัง หมูท่ี ่13 ตําบลพรหมพิราม อําเภอ

พรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

213

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยหอย บ้านยู ้      

หมูท่ี ่11 ตําบลจอมพระ  อําเภอท่าวังผา 

จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

214

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําเหมอืงหง่า          บ้าน

สบยา่ง หมูท่ี ่3 ตําบลป่าคา           อําเภอท่า

วังผา จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00

215

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองดินแดง          บ้าน

นาขมุ หมูท่ี ่8 ตําบลท่าช้าง           อําเภอ

พรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

421,000.00 421,140.00

216

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยฮากคํา            บ้าน

นาขนุน 3 หมูท่ี ่7 ตําบลผาตอ        อําเภอท่า

วังผา จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,020.00

217

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้ําฮาวใต้ บ้านน้ํา

ฮาว หมูท่ี ่7 ตําบลจอมพระ    อําเภอท่าวังผา 

จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00



หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/462/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/463/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/464/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/465/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/466/2559
ตกลงราคา จํานวน   496,000  บาท จํานวน   496,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/467/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/468/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.ดอนสถานการโยธา หจก.ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/469/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/470/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/471/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/472/2559
ตกลงราคา จํานวน   466,000  บาท จํานวน   466,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/473/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

218

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองศาลาธาร         

บ้านสะพานหนิ  หมูท่ี ่3  ตําบลพรหมพิราม 

อําเภอพรหมพิราม  จงัหวัดพิษณุดลก

423,000.00 423,900.00

219

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองน้ําขุน่            บ้าน

ดงสมอ  หมูท่ี ่7  ตําบลหนองแขม    อําเภอ

พรหมพิราม  จงัหวัดพิษณุดลก

423,000.00 423,900.00

220

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองโพธิ์  บ้านนาขมุ  

หมูท่ี ่8  ตําบลท่าช้าง  อําเภอพรหมพิราม  

จงัหวัดพิษณุโลก

421,000.00 421,140.00

221

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยเหมอืงนาใต้  บ้าน

หวัน้ํา หมูท่ี ่3 ตําบลพระธาตุ           อําเภอ

เชียงกลาง    จงัหวัดน่าน

471,000.00 471,600.00

222

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยกิว่เสือยาก       

บ้านดอนแกว้ หมูท่ี ่1 ตําบลพระธาตุ           

อําเภอเชียงกลาง    จงัหวัดน่าน

496,000.00 496,611.00

223

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ้านท่าคํ้า  บ้าน

ท่าคํ้า  หมูท่ี ่1  ตําบลริม              อําเภอท่า

วังผา   จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,035.00

224

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําสาธารณะ    

บ้านท่าคํ้า  หมูท่ี ่1  ตําบลริม              

อําเภอท่าวังผา   จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,035.00

225

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองโพธิ์  บ้านนาขมุ  

หมูท่ี ่8  ตําบลท่าช้าง  อําเภอพรหมพิราม  

จงัหวัดพิษณุโลก

421,000.00 421,140.00

226

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยโต๋ม  บ้านรัชดา 2 

หมูท่ี ่12 ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง     

จงัหวัดน่าน

466,000.00 466,200.00

227

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยเจดีย ์บ้านเจดีย ์    

หมูท่ี ่3 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง     

จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,035.00

228

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูอา่งหว้ยต้ิว             

บ้านสบกอน  หมูท่ี ่13 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ

เชียงกลาง   จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,035.00

229

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยต้นฟ่าง            บ้าน

สบกอน  หมูท่ี ่3 ตําบลเชียงกลาง     อําเภอ

เชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,035.00



หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/474/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ หจก.จริสินทรัพยส์มบูรณ์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/475/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/476/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/477/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/478/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/479/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/480/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/481/2559
ตกลงราคา จํานวน   469,000  บาท จํานวน   469,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/482/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/483/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/484/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/485/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

230

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําเหมอืงทุง่คุ้ม         

(ยางโทน) บ้านเจดีย ์หมูท่ี ่3 ตําบลเชียงกลาง    

 อําเภอเชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,035.00

231

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําเหมอืงทุง่คุ้ม 1       

บ้านเจดีย ์หมูท่ี ่3 ตําบลเชียงกลาง         

อําเภอเชียงกลาง  จงัหวัดน่าน

463,000.00 463,035.00

232
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระลําหว้ยแกว้ หมูท่ี ่2 

ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์
480,000.00 480,780.00

233
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระลําหว้ยไคร้น้อย 

ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์
480,000.00 480,380.00

234

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหลัง  อบต.แสนตอ 

หมูท่ี ่3 ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด      

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,780.00

235

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระพรเจา้ใหญ่         หมู่

ที ่2 ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด      จงัหวัด

อตุรดิตถ์

480,000.00 480,780.00

236

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระนาหนองไฮ          

หมูท่ี ่3  ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า   

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,300.00

237

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองมาบสว่าง          

หมูท่ี ่12 ตําบลเนินสว่าง                     

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร

469,000.00 469,077.00

238

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองทุง่หล่ม  หมูท่ี ่3 

ตําบลโพธิ์ไทรงาม อําเภอบึงนาราง       จงัหวัด

พิจติร

474,000.00 474,831.00

239

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองสะแวด หมูท่ี ่3 

ตําบลโพธิ์ไทรงาม อําเภอบึงนาราง       จงัหวัด

พิจติร

474,000.00 474,831.00

240

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองสะแวด หมูท่ี ่5 

ตําบลโพธิ์ไทรงาม อําเภอบึงนาราง       จงัหวัด

พิจติร

474,000.00 480,000.00

241

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองทุง่โสกา  หมูท่ี ่10 

ตําบลทุง่ใหญ่  อําเภอโพธิ์ประทับช้าง     

จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00



หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/486/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/487/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/488/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/489/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/490/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/491/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/492/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/493/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/494/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/495/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/496/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/497/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

242

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองทุง่ยาว  หมูท่ี ่3 

ตําบลทุง่ใหญ่  อําเภอโพธิ์ประทับช้าง     

จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

243

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองกลางทุง่ หมูท่ี ่5 

ตําบลโพธิ์ไทรงาม อําเภอบึงนาราง        

จงัหวัดพิจติร

474,000.00 474,831.00

244

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองบูรณะ หมูท่ี ่9 

ตําบลทุง่ใหญ่ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง     จงัหวัด

พิจติร

479,000.00 479,789.00

245

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหว้ยน้อย  หมูท่ี ่8 

ตําบลทุง่ใหญ่   อําเภอโพธิ์ประทับช้าง     

จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

246

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองยาง  หมูท่ี ่1 

ตําบลทุง่ใหญ่   อําเภอโพธิ์ประทับช้าง     

จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

247

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองศรี หมูท่ี ่2      

ตําบลทุง่ใหญ่   อําเภอโพธิ์ประทับช้าง     

จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

248

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่ หมูท่ี ่1 

ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง          จงัหวัด

พิจติร

479,000.00 479,789.00

249

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่ หมูท่ี ่8 

ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง          จงัหวัด

พิจติร

479,000.00 479,789.00

250

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองสะแก หมูท่ี ่6 ตําบล

เนินสว่าง อําเภอโพธิ์ประทับช้าง        จงัหวัด

พิจติร

481,000.00 481,799.00

251

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองจกิด่าน     

หมูท่ี ่4 ตําบลทุง่ใหญ่  อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   

จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

252

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองกระเบา    หมู่

ที ่7 ตําบลทุง่ใหญ่  อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   

จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

253

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองคล้า          

หมูท่ี ่3 ตําบลเนินสว่าง                      อําเภอ

โพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

481,000.00 481,799.00



หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/498/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/499/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/500/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/501/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/502/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/503/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/504/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/505/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/506/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/507/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/508/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/509/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

254

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองมาบมะไฟ        หมู่

ที ่5 ตําบลเนินสว่าง                      อําเภอ

โพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

481,000.00 481,799.00

255

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองสวนเจริญ         

หมูท่ี ่14 ตําบลเนินสว่าง                      

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

481,000.00 481,799.00

256

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองสระมณี           หมู่

ที ่2 ตําบลเนินสว่าง                      อําเภอ

โพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

481,000.00 481,799.00

257

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองขํา          หมู่

ที ่8 ตําบลเนินสว่าง                      อําเภอ

โพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

481,000.00 481,799.00

258

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเนินพลวง         

หมูท่ี ่7 ตําบลเนินสว่าง                      อําเภอ

โพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

481,000.00 481,799.00

259

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองยาง         

หมูท่ี ่9 ตําบลเนินสว่าง                      อําเภอ

โพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

481,000.00 481,799.00

260

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองมะร่ืนคอด        หมู่

ที ่10 ตําบลเนินสว่าง                      อําเภอ

โพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

481,000.00 481,799.00

261

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองไผ่รอบ             

หมูท่ี ่14 ตําบลทุง่ใหญ่                       

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

262

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองแหลมรัง           

หมูท่ี ่16 ตําบลทุง่ใหญ่                       

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

263

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหว้ยคําตาล        

หมูท่ี ่12 ตําบลทุง่ใหญ่                       

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

264

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองน้ําซึม              

หมูท่ี ่19 ตําบลทุง่ใหญ่                       

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

479,000.00 479,789.00

265
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองตาว่าว หมทูี ่3 

ตําบลบ้านบุง่ อําเภอเมอืง   จงัหวัดพิจติร
471,000.00 471,079.00



หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/510/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. เพชรสามคัคี หจก. เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/511/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/512/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/513/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/514/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/515/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/516/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,000  บาท จํานวน   471,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/517/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/518/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/519/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/520/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/521/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

266

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองตาเขม็           บ้าน

วังตานุย้ หมทูี ่6 ตําบลบ้านบุง่          อําเภอ

เมอืง   จงัหวัดพิจติร

471,000.00 471,079.00

267

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองแร่                

บ้านวังตานุย้ หมทูี ่6 ตําบลบ้านบุง่          

อําเภอเมอืง   จงัหวัดพิจติร

471,000.00 471,079.00

268

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําสาธารณะ       

บ้านหนองไผ่ หมทูี ่5 ตําบลบ้านบุง่          

อําเภอเมอืง   จงัหวัดพิจติร

471,000.00 471,079.00

269

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ํา               บ้าน

หนองไผ่ หมทูี ่5 ตําบลบ้านบุง่          อําเภอ

เมอืง   จงัหวัดพิจติร

471,000.00 471,079.00

270

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูเนินตาเว้ก             บ้าน

หนองไผ่ หมทูี ่5 ตําบลบ้านบุง่          อําเภอ

เมอืง   จงัหวัดพิจติร

471,000.00 471,079.00

271

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองจกิกางโล่ง      บ้าน

หนองไผ่ หมทูี ่5 ตําบลบ้านบุง่          อําเภอ

เมอืง   จงัหวัดพิจติร

471,000.00 471,079.00

272
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองมะนาว หมูท่ี ่5 

ตําบลบ้านบุง่ อําเภอเมอืง จงัหวัดพิจติร
471,000.00 471,079.00

273

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําโคกจอ้ง้อ       

หมูท่ี ่4 ตําบลสองหอ้ง อําเภอฟากท่า     

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,700.00

274

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระซอย 2    หมูท่ี ่1 

ตําบลสองหอ้ง อําเภอฟากท่า              

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,700.00

275

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระร้องดอยแกว้        

หมูท่ี ่5 ตําบลสองหอ้ง อําเภอฟากท่า             

 จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,300.00

276

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยซําเตยใหญ่     

หมูท่ี ่2  ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด          

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,980.00

277

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยซําเตยน้อย    

หมูท่ี ่2  ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด          

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,380.00



หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/522/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/523/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/524/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/525/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/526/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/527/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/528/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/529/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/530/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

หจก. กงัสดาลการโยธา หจก. กงัสดาลการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/531/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  29 มนีาคม 2559

278

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระฟามวัวน้อย        หมู่

ที ่9  ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด          

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,380.00

279

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระฟามวัวใหญ่        หมู่

ที ่2  ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด          

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,780.00

280

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูระเด่ินท่านา             

หมูท่ี ่7  ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด          

จงัหวัดอตุรดิตถ์

481,000.00 481,500.00

281

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหลังโรงเรียน       

บ้านหว้ยหดู   หมูท่ี ่3  ตําบลแสนตอ      

อําเภอน้ําปาด    จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,380.00

282

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยทาหมืน่        

หมูท่ี ่2  ตําบลแสนตอ    อําเภอน้ําปาด    

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,780.00

283

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยทาน้อย         

หมูท่ี ่2  ตําบลแสนตอ    อําเภอน้ําปาด    

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,380.00

284

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยหนิเหล็กไฟ       

หมูท่ี ่2  ตําบลแสนตอ    อําเภอน้ําปาด    

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,780.00

285

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระลําหว้ยทา           

หมูท่ี ่2  ตําบลแสนตอ    อําเภอน้ําปาด    

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,780.00

286

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระลําหว้ยไฟ          หมู่

ที ่7  ตําบลแสนตอ    อําเภอน้ําปาด    จงัหวัด

อตุรดิตถ์

480,000.00 480,380.00

287

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระลําหว้ยหนิ          

หมูท่ี ่9  ตําบลแสนตอ    อําเภอน้ําปาด    

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,780.00


