
แบบ สขร.1

ร้านสวนเพิม่สุข ร้านสวนเพิม่สุข ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    263/2559
ตกลงราคา จํานวน  10,800  บาท จํานวน  10,800  บาท ลว.  1  เมษายน  2559

ร้านพันอารต์ ร้านพันอารต์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    264/2559
ตกลงราคา จํานวน  1,200  บาท จํานวน  1,200  บาท ลว.  1  เมษายน  2559

บริษัท พยงค์ปิโตรเลียม จํากดั บริษัท พยงค์ปิโตรเลียม จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    265/2559
ตกลงราคา จํานวน  2,180.14  บาท จํานวน  2,180.14  บาท ลว.  1  เมษายน  2559

ร้าน เอสเซอร์วิส ร้าน เอสเซอร์วิส ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    266/2559
ตกลงราคา จํานวน  11,117.50  บาท จํานวน  11,117.50  บาท ลว.  4  เมษายน  2559

หจก. วิทยาคาร หจก. วิทยาคาร ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    267/2559
ตกลงราคา จํานวน  3,450  บาท จํานวน  3,450  บาท ลว.  4  เมษายน  2559

ร้านพันอารต์ ร้านพันอารต์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    268/2559
ตกลงราคา จํานวน  8,400  บาท จํานวน  8,400  บาท ลว.  4  เมษายน  2559

หจก.วิทยาคาร หจก.วิทยาคาร ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    269/2559
ตกลงราคา จํานวน  10,515  บาท จํานวน  10,515  บาท ลว.  4  เมษายน  2559

ร้าน ดี-ม ีคอม ร้าน ดี-ม ีคอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    270/2559
ตกลงราคา จํานวน  25,650  บาท จํานวน  25,650  บาท ลว.  4  เมษายน  2559

หจก.เจริญสมหวัง หจก.เจริญสมหวัง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    271/2559
ตกลงราคา จํานวน  35,845  บาท จํานวน  35,845  บาท ลว.  4  เมษายน  2559

ร้านรวมชัยมอเตอร์ ร้านรวมชัยมอเตอร์ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    272/2559
ตกลงราคา จํานวน  4,940  บาท จํานวน  4,940  บาท ลว.  4  เมษายน  255910 จา้งซ่อมรถยนต์ 4,940.00 -

8 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,650.00 -

9 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน 35,845.00 -

6 จา้งทําป้ายไวนิล 8,400.00 -

7 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน 10,515.00 -

4 จา้งถา่ยเอกสาร 11,117.50 -

5 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,450.00 -

2 จดัจา้งทําป้ายวินลประชาสัมพันธ์ 1,200.00 -

3 จดัซ้ือน้ํามนัเชื้อเพลิง 2,180.14 -

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน พ.ศ. 2559

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 พิษณุโลก

ลําดับ

ที่
งานจดัซ้ือจดัจา้ง

ลงวนัที ่ 3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้ง
ราคากลาง

 ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาที ่             

ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา  

 หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
เหตุดผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

1 จดัซ้ือวัสดุกาเกษตร 10,800.00

วิธีซ้ือหรือจา้ง

-



หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    273/2559
ตกลงราคา จํานวน  15,800  บาท จํานวน  15,800  บาท ลว.  4  เมษายน  2559

ร้าน ดี-ม ีคอม ร้าน ดี-ม ีคอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    274/2559
ตกลงราคา จํานวน  13,375  บาท จํานวน  13,375  บาท ลว.  11  เมษายน  2559

ร้าน ดี-ม ีคอม ร้าน ดี-ม ีคอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    274/2559
ตกลงราคา จํานวน  13,375  บาท จํานวน  13,375  บาท ลว.  4  เมษายน  2559

ร้าน ดี-ม ีคอม ร้าน ดี-ม ีคอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    275/2559
ตกลงราคา จํานวน  40,125  บาท จํานวน  40,125  บาท ลว.  12  เมษายน  2559

ร้าน บุญบุญ ร้าน บุญบุญ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    276/2559
ตกลงราคา จํานวน  18,900  บาท จํานวน  18,900  บาท ลว.  12  เมษายน  2559

ร้าน ดี-ม ีคอม ร้าน ดี-ม ีคอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    277/2559
ตกลงราคา จํานวน  36,350  บาท จํานวน  36,350  บาท ลว.  19  เมษายน  2559

หจก. พิษณุโลก ว.ีซี หจก. พิษณุโลก ว.ีซี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    278/2559
ตกลงราคา จํานวน  4,173  บาท จํานวน  4,173  บาท ลว.  21  เมษายน  2559

หจก. พิษณุโลก ว.ีซี หจก. พิษณุโลก ว.ีซี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    279/2559
ตกลงราคา จํานวน  2,150.70  บาท จํานวน  2,150.70  บาท ลว.  21  เมษายน  2559

หจก. พิษณุโลก ว.ีซี หจก. พิษณุโลก ว.ีซี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    280/2559
ตกลงราคา จํานวน  10,571.60  บาท จํานวน  10,571.60  บาท ลว.  21  เมษายน  2559

ร้าน เอม็ ปร้ิน ร้าน เอม็ ปร้ิน ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    281/2559
ตกลงราคา จํานวน  300  บาท จํานวน  300  บาท ลว.  21  เมษายน  2559

ร้าน วัฒนากจิ ร้าน วัฒนากจิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    282/2559
ตกลงราคา จํานวน  3,850  บาท จํานวน  3,850  บาท ลว.  27  เมษายน  2559

ร้าน เอกกอ๊ปปี้ ร้าน เอกกอ๊ปปี้ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    283/2559
ตกลงราคา จํานวน  7,830.60  บาท จํานวน  7,830.60  บาท ลว.  27  เมษายน  2559

หจก. วัฒนากจิ หจก. วัฒนากจิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    284/2559
ตกลงราคา จํานวน  10,180  บาท จํานวน  10,180  บาท ลว.  27  เมษายน  2559

22 จา้งถา่ยเอกสาร 7,830.60 -

20 จา้งทําตรายาง 300.00 -

21 จดัซ้ือวัสดุยายพาหนะ 3,850.00 -

18 ซ่อมรถยนต์ราชการ 2,150.70 -

19 ซ่อมรถยนต์ราชการ 10,571.60 -

16 จดัซ้ือวัดสุคอมพิวเตอร์ 36,350.00 -

17 ซ่อมรถยนต์ราชการ 4,173.00 -

14 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,125.00 -

15 จดัซ้ือวัสดุสํานักงาน 18,900.00 -

12 จดัซ้ือหมกึคอมพิวเตอร์ 13,375.00 -

13 จดัซ้ือหมกึคอมพิวเตอร์ 13,375.00 -

11 จา้งซ่อมรถยนต์ 15,800.00 -

23 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในงานอทุกวิทยา 10,180.00 -



ร้าน ดี-ม ีคอม ร้าน ดี-ม ีคอม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    285/2559
ตกลงราคา จํานวน  40,125  บาท จํานวน  40,125  บาท ลว.  29  เมษายน  2559

ร้าน เอสเซอร์วิส ร้าน เอสเซอร์วิส ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9    286/2559
ตกลงราคา จํานวน  3,920  บาท จํานวน  3,920  บาท ลว.  29  เมษายน  2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/532/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/533/2559
ตกลงราคา จํานวน   448,000  บาท จํานวน   448,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/534/2559
ตกลงราคา จํานวน   448,000  บาท จํานวน   448,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/535/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,000  บาท จํานวน   462,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/536/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/537/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/538/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/539/2559
ตกลงราคา จํานวน   458,000  บาท จํานวน   458,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/540/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/541/2559
ตกลงราคา จํานวน   491,000  บาท จํานวน   491,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

26

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยคํา  บ้านหวันา      

หมูท่ี ่3 ตําบลท่าน้าว อําเภอภเูพียง       

จงัหวัดน่าน

443,000.00 443,220.00

3,920.00 -

24 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,125.00 -

27

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยกก  บ้านดู่พงษ์ 

หมูท่ี ่2 ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข     จงัหวัด

น่าน

448,000.00 448,620.00

25 จา้งถา่ยเอกสาร

28
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยคํา  บ้านดู่พงษ์ หมู่

ที ่2 ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข     จงัหวัดน่าน
448,000.00 448,620.00

29

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแล้ง บ้านนาหนุน1 

หมูท่ี ่1 ตําบลแสนทอง อําเภอท่าวังผา   จงัหวัด

น่าน

462,000.00 462,225.00

30

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ้านทุง่ฆอ้ง   

บ้านทุง่ฆอ้ง หมูท่ี ่5 ตําบลยม อําเภอท่าวังผา  

จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

31

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ้านหนองเต่า 

บ้านมว่งต๊ึด หมูท่ี ่3 ตําบลมว่งต๊ึด          

อําเภอภเูพียง    จงัหวัดน่าน

443,000.00 443,220.00

32

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ําแกน่ บ้านนาขอ่ย 

หมูท่ี ่5 ตําบลท่าน้าว   อําเภอภเูพียง    จงัหวัด

น่าน

443,000.00 443,220.00

33
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยทรายขาว บ้านกอก 

หมูท่ี ่5 ตําบลอวน อําเภอปัว   จงัหวัดน่าน
458,000.00 458,850.00

34

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้ําหม ูบ้านถอ่น 

หมูท่ี ่9 ตําบลจอมพระ  อําเภอท่าวังผาจงัหวัด

น่าน

460,000.00 460,950.00

35

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยต้นมว่ง             บ้าน

ใหมว่ังเคียน หมูท่ี ่2 ตําบลเชียงคาน         

อําเภอเชียงกลาง    จงัหวัดน่าน

491,000.00 491,220.00



หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/542/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/543/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/544/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,000  บาท จํานวน   460,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/545/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/546/2559
ตกลงราคา จํานวน   475,000  บาท จํานวน   475,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/547/2559
ตกลงราคา จํานวน   478,000  บาท จํานวน   478,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/548/2559
ตกลงราคา จํานวน   465,000  บาท จํานวน   465,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/549/2559
ตกลงราคา จํานวน   464,000  บาท จํานวน   464,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/550/2559
ตกลงราคา จํานวน   485,000  บาท จํานวน   485,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/551/2559
ตกลงราคา จํานวน   483,000  บาท จํานวน   483,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/552/2559
ตกลงราคา จํานวน   485,000  บาท จํานวน   485,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/553/2559
ตกลงราคา จํานวน   478,000  บาท จํานวน   478,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

36

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยร้องท่อ        

บ้านยูก้ลาง หมูท่ี ่11  ตําบลจอมพระ      

อําเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

37

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้ําฮาว         

บ้านยู ้หมูท่ี ่5  ตําบลจอมพระ             

อําเภอท่าวังผา  จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

38

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยไคร้  บ้านสลี    

หมูท่ี ่6  ตําบลจอมพระ                        

อําเภอท่าวังผา  จงัหวัดน่าน

460,000.00 460,950.00

39

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแหด บ้านาฝายแกว้ 

หมูท่ี ่3 ตําบลฝายแกว้ อําเภอภเูพียง    จงัหวัด

น่าน

443,000.00 443,220.00

40

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแมม่าน บ้านหวัฝาย 

หมูท่ี ่10 ตําบลหวัฝาย อําเภอสูงเมน่    จงัหวัด

แพร่

475,000.00 475,330.00

41

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยร่องจอ้น          บ้าน

แมย่างร้อง หมูท่ี ่1 ตําบลแมย่างร้อง อําเภอร้อง

กวาง จงัหวัดแพร่

478,000.00 478,992.00

42

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหาด  บ้านป่ากล้วย

ใหม ่หมูท่ี ่12 ตําบลบ้านเวียง อําเภอร้องกวาง 

จงัหวัดแพร่

465,384.00 465,000.00

43
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยร่องขีห้ม ูหมูท่ี ่6 

ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเมน่  จงัหวัดแพร่
464,000.00 464,704.00

44
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยร่องกาศ หมูท่ี ่5 

ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเมน่  จงัหวัดแพร่
485,000.00 485,275.00

45
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยทุง่เกา่ หมูท่ี ่7 ตําบล

แมย่างตาล อําเภอร้องกวาง  จงัหวัดแพร่
483,000.00 483,714.00

46
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแมม่าน หมูท่ี ่10 

ตําบลหวัฝาย อําเภอสูงเมน่  จงัหวัดแพร่
485,000.00 485,052.00

47

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยร่องจอ้น          บ้าน

บุญภาค หมูท่ี ่5 ตําบลแมย่างร้อง     อําเภอ

ร้องกวาง   จงัหวัดแพร่

478,000.00 478,761.00



หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/554/2559
ตกลงราคา จํานวน   465,000  บาท จํานวน   465,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/555/2559
ตกลงราคา จํานวน   465,000  บาท จํานวน   465,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/556/2559
ตกลงราคา จํานวน   485,000  บาท จํานวน   485,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/557/2559
ตกลงราคา จํานวน   477,000  บาท จํานวน   485,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/558/2559
ตกลงราคา จํานวน   483,000  บาท จํานวน   483,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ดอนสถานการโยธา หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/559/2559
ตกลงราคา จํานวน   464,000  บาท จํานวน   464,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. อารยนันท์ หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/560/2559
ตกลงราคา จํานวน   495,000  บาท จํานวน   495,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. อารยนันท์ หจก. ดอนสถานการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/561/2559
ตกลงราคา จํานวน   495,000  บาท จํานวน   495,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/562/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,700  บาท จํานวน   423,700  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/563/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,700  บาท จํานวน   423,700  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/564/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/565/2559
ตกลงราคา จํานวน   437,000  บาท จํานวน   437,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

58

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองนาตาอี ้           

บ้านไผ่ขอน้ํา หมูท่ี ่4 ตําบลมะตูม          

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

421,000.00 421,140.00

59

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองสาธารณะ        

บ้านหนองไผ่ หมูท่ี ่5 ตําบลตลุกเทียม        

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

437,500.00 437,700.00

56

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองตาเร่ง            บ้าน

วังมะด่าน หมูท่ี ่9 ตําบลวงฆอ้ง       อําเภอ

พรหมพิราม   จงัหวัดสุโขทัย

423,700.00 423,900.00

57

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองจอก       บ้าน

วังมะด่าน หมูท่ี ่9 ตําบลวงฆอ้ง       อําเภอ

พรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

423,700.00 423,900.00

48

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหางนา            บ้าน

แมย่างร้อง  หมูท่ี ่1 ตําบลแมย่างร้อง     อําเภอ

ร้องกวาง   จงัหวัดแพร่

465,000.00 465,384.00

49

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยโทกค่า             

บ้านบุญภาค  หมูท่ี ่5 ตําบลแมย่างร้อง     

อําเภอร้องกวาง   จงัหวัดแพร่

465,000.00 465,384.00

50
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยร่องหา้บาท หมูท่ี ่6 

ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเมน่  จงัหวัดแพร่
485,000.00 485,274.00

51
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยร่องขา้วดอ หมูท่ี ่3 

ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเมน่  จงัหวัดแพร่
477,000.00 477,341.00

52
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยทุง่เกา่ หมูท่ี ่6 ตําบล

แมย่างตาล อําเภอสูงเมน่  จงัหวัดแพร่
483,000.00 483,714.00

53
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยร่องพร้าว หมูท่ี ่6 

ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเมน่  จงัหวัดแพร่
464,000.00 464,284.00

54
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองคึกฤทธิ์  หมูท่ี ่6-3 

ตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทัย
495,000.00 495,270.00

55
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองมยิาซาว่า หมูท่ี ่3  

ตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทัย
495,000.00 495,270.00



หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/566/2559
ตกลงราคา จํานวน   437,500  บาท จํานวน   437,500  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. ช.โชคสกลุการโยธา หจก. ช.โชคสกลุการโยธา ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/567/2559
ตกลงราคา จํานวน   431,600  บาท จํานวน   431,600  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/568/2559
ตกลงราคา จํานวน   451,000  บาท จํานวน   451,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/569/2559
ตกลงราคา จํานวน   452,000  บาท จํานวน   452,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/570/2559
ตกลงราคา จํานวน   453,000  บาท จํานวน   453,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/571/2559
ตกลงราคา จํานวน   453,000  บาท จํานวน   453,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/572/2559
ตกลงราคา จํานวน   453,000  บาท จํานวน   453,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/573/2559
ตกลงราคา จํานวน   453,000  บาท จํานวน   453,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/574/2559
ตกลงราคา จํานวน   452,000  บาท จํานวน   452,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/575/2559
ตกลงราคา จํานวน   451,000  บาท จํานวน   451,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/576/2559
ตกลงราคา จํานวน   451,000  บาท จํานวน   451,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/577/2559
ตกลงราคา จํานวน   451,000  บาท จํานวน   451,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

60

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองป่ายาง           บ้าน

หนองไผ่ หมูท่ี ่5  ตําบลตลุกเทียม         

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

437,500.00 437,700.00

61

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองตาสังข ์          บ้าน

ท้องโพลง  หมูท่ี ่3  ตําบลดงประคํา          

อําเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก

431,600.00 431,850.00

62

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองไดตายวน  หมูท่ี ่4  

ตําบลวังตะก ู อําเภอบางมลูนาก         จงัหวัด

พิจติร

451,000.00 451,100.00

63

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองทุง่ตับเต่า หมูท่ี ่1 

ตําบลวังสําโรง   อําเภอบางมลูนาก         

จงัหวัดพิจติร

452,000.00 452,095.00

64

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองพระ              

บ้านหนองครก หมูท่ี ่7 ตําบลวังสําโรง   อําเภอ

บางมลูนาก  จงัหวัดพิจติร

453,000.00 453,095.00

65

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองกอไผ่              

บ้านหนองกอไผ่ หมูท่ี ่6                     ตําบล

วังสําโรง  จงัหวัดพิจติร

453,000.00 453,095.00

66

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองตาปาน          บ้าน

หนองกอไผ่ หมูท่ี ่6 ตําบลวังสําโรง   อําเภอบาง

มลูนาก  จงัหวัดพิจติร

453,000.00 453,095.00

67

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองแกล            บ้าน

หนองกอไผ่ หมูท่ี ่6 ตําบลวังสําโรง   อําเภอบาง

มลูนาก  จงัหวัดพิจติร

453,000.00 453,095.00

68

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองไดปลาดุก          

บ้านไดปลาดุก หมูท่ี ่2 ตําบลวังสําโรง   อําเภอ

บางมลูนาก  จงัหวัดพิจติร

452,000.00 452,095.00

69

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหว้ยเรียงกลาง    

หมูท่ี ่12  ตําบลวังตะก ู อําเภอบางมลูนาก  

จงัหวัดพิจติร

451,000.00 451,100.00

70
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหว้ยแหง้   หมูท่ี ่9  

ตําบลวังตะก ู อําเภอบางมลูนาก  จงัหวัดพิจติร
451,000.00 451,100.00

71

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองไดโสนเหนือ        

หมูท่ี ่8  ตําบลวังตะก ู อําเภอบางมลูนาก  

จงัหวัดพิจติร

451,000.00 451,100.00



หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/578/2559
ตกลงราคา จํานวน   451,000  บาท จํานวน   451,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/579/2559
ตกลงราคา จํานวน   451,000  บาท จํานวน   451,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ หจก. กจิอนันต์ตะพานหนิ ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/580/2559
ตกลงราคา จํานวน   451,000  บาท จํานวน   451,000  บาท ลว.  5 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/581/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/582/2559
ตกลงราคา จํานวน   433,000  บาท จํานวน   433,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/583/2559
ตกลงราคา จํานวน   433,000  บาท จํานวน   433,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/584/2559
ตกลงราคา จํานวน   441,000  บาท จํานวน   441,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/585/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/586/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/587/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/588/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/589/2559
ตกลงราคา จํานวน   470,000  บาท จํานวน   470,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

72

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองกะทอ  หมูท่ี ่6  

ตําบลวังตะก ู อําเภอบางมลูนาก         จงัหวัด

พิจติร

451,000.00 451,100.00

73

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองไดทองหลาง       

หมูท่ี ่5  ตําบลวังตะก ู อําเภอบางมลูนาก        

 จงัหวัดพิจติร

451,000.00 451,100.00

74

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองมะกอกงอใต้     หมู่

ที ่5  ตําบลวังตะก ู อําเภอบางมลูนาก       

จงัหวัดพิจติร

451,000.00 451,100.00

75

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองวังพร้าว หมูท่ี ่5  

ตําบลหว้ยแกว้  อําเภอบึงนาราง          จงัหวัด

พิจติร

480,000.00 480,325.00

76

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองจกิกางโล่ง จดุที ่2 

บ้านหนองไผ่  หมูท่ี ่5 ตําบลบ้านบุง่       อําเภอ

เมอืง  จงัหวัดพิจติร

433,000.00 434,000.00

77

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองมะนาว          บ้าน

หนองไผ่  หมูท่ี ่5 ตําบลบ้านบุง่       อําเภอ

เมอืง  จงัหวัดพิจติร

433,000.00 434,000.00

78

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหว้ยหอย         บ้าน

เนินขวาง  หมูท่ี ่1  ตําบลเนินสว่าง         

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง  จงัหวัดพิจติร

441,000.00 441,520.00

79
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่  หมูท่ี ่2 

ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร
479,000.00 479,789.00

80
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่ หมูท่ี ่6 

ตําบลแหลมรัง  อําเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร
474,000.00 474,831.00

81

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองวังตะโกก หมูท่ี ่8 

ตําบลหว้ยแกว้  อําเภอบึงนาราง         จงัหวัด

พิจติร

480,000.00 480,325.00

82

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองวังปลากราย      หมู่

ที ่6 ตําบลหว้ยแกว้  อําเภอบึงนาราง         

จงัหวัดพิจติร

480,000.00 480,325.00

83

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองบึงสรรพคุณ       

บ้านเนินโพธิ์ หมูท่ี ่4 ตําบลท้ายน้ํา         

อําเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร

470,000.00 470,275.00



บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/590/2559
ตกลงราคา จํานวน   470,000  บาท จํานวน   470,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/591/2559
ตกลงราคา จํานวน   470,000  บาท จํานวน   470,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/592/2559
ตกลงราคา จํานวน   470,000  บาท จํานวน   470,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/593/2559
ตกลงราคา จํานวน   470,000  บาท จํานวน   470,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/594/2559
ตกลงราคา จํานวน   470,000  บาท จํานวน   470,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/595/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/596/2559
ตกลงราคา จํานวน   441,000  บาท จํานวน   441,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/597/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/598/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/599/2559
ตกลงราคา จํานวน   434,000  บาท จํานวน   434,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/600/2559
ตกลงราคา จํานวน   441,000  บาท จํานวน   441,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

84

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองไดหนองโพรง      

บ้านปากน้ํา  หมูท่ี ่3 ตําบลท้ายน้ํา         

อําเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร

470,000.00 470,275.00

85

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองบึงเตย           บ้าน

พญาวัง  หมูท่ี ่10 ตําบลท้ายน้ํา         อําเภอ

โพทะเล จงัหวัดพิจติร

470,000.00 470,275.00

86

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองอเีบีย้       

บ้านหนองบัว  หมูท่ี ่5 ตําบลท้ายน้ํา         

อําเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร

470,000.00 470,275.00

87

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหลังวัดหนองบัว     

บ้านหนองบัว  หมูท่ี ่5 ตําบลท้ายน้ํา         

อําเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร

470,000.00 470,275.00

88
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหว้ยหลัว  หมูท่ี ่14 

ตําบลท้ายทุง่ อําเภอทับคล้อ  จงัหวัดพิจติร
470,000.00 448,190.00

89
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองบึงเฒ่า-บ้านหนองจิก 

บ้านบึงเฒ่า  หมู่ที่ 5 ตําบลหนองโสน           

อําเภอสามง่าม    จังหวัดพิจิตร

443,000.00 443,800.00

90
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองห้วยหอย บ้านเนินขวาง

 หมู่ที่ 1 ตําบลเนินสว่าง  อําเภอโพธิ์ประทับช้าง 

จังหวัดพิจิตร

441,000.00 441,520.00

91
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองมาบมะไฟ หมู่ที่ 5     

ตําบลเนินสว่าง  อําเภอโพธิ์ประทับช้าง       

จังหวัดพิจิตร

443,000.00 443,800.00

92

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ้านมาบกระเปา-

บ้านเพ็ชรพิจติร (คลองยางงาม)          บ้าน

เพ็ชรพิจติร หมูท่ี ่8 ตําบลหนองโสน อําเภอสาม

ง่าม  จงัหวัดพิจติร

443,000.00 443,800.00

93

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองสายคําโห ้         

บ้านดงหวาย หมูท่ี ่3  ตําบลสายคําโห ้     

อําเภอเมอืง    จงัหวัดพิจติร

434,000.00 434,650.00

94

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ้านแหลมเจดีย-์

บ้านหนองจกิ บ้านแหลมเจดีย,์หนองจกิ หมูท่ี ่

14,9 ตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม จงัหวัด

พิจติร

441,000.00 441,520.00



บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/601/2559
ตกลงราคา จํานวน   470,000  บาท จํานวน   470,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/602/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/603/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/604/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/605/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/606/2559
ตกลงราคา จํานวน   470,000  บาท จํานวน   470,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/607/2559
ตกลงราคา จํานวน   433,000  บาท จํานวน   433,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/608/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/609/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั บริษัท  เอ.พ.ีซัพพลาย แอนด์ พาร์ท  จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/610/2559
ตกลงราคา จํานวน   433,000  บาท จํานวน   433,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/611/2559
ตกลงราคา จํานวน   434,000  บาท จํานวน   434,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/612/2559
ตกลงราคา จํานวน   434,000  บาท จํานวน   434,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

95

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองบึงคา บ้านเนินโพธิ์ 

หมูท่ี ่4 ตําบลท้ายน้ํา อําเภอโพทะเล   จงัหวัด

พิจติร

470,000.00 470,275.00

96
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่ หมูท่ี ่9 

ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร
474,000.00 474,831.00

97
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่ หมูท่ี ่4 

ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร
474,000.00 474,831.00

98
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่ หมูท่ี ่6 

ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร
479,000.00 479,789.00

99
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่ หมูท่ี ่14 

ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร
474,000.00 474,831.00

100

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองแฟบ       

บ้านกระบังดิน หมูท่ี ่7 ตําบลท้ายน้ํา       

อําเภอโพทะเล    จงัหวัดพิจติร

470,000.00 470,275.00

101

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองตาว่าว           บ้าน

หนองไผ่ หมูท่ี ่5 ตําบลบ้านบุง่        อําเภอ

เมอืง  จงัหวัดพิจติร

433,000.00 434,000.00

102
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่ หมูท่ี ่8 

ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร
474,000.00 474,831.00

103
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเสธหนัน่ หมูท่ี ่5 

ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร
474,000.00 474,831.00

104

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําเนินตาเบ้า     

บ้านหนองไผ่ หมูท่ี ่5 ตําบลบ้านบุง่         

อําเภอเมอืง จงัหวัดพิจติร

433,000.00 434,000.00

105

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ํา บ้านน้อย       

หมูท่ี ่2 ตําบลสายคําโห ้อําเภอเมอืง       

จงัหวัดพิจติร

434,000.00 434,650.00

106

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหว้ยหนิ บ้านน้อย   

 หมูท่ี ่2 ตําบลสายคําโห ้อําเภอเมอืง       

จงัหวัดพิจติร

434,000.00 434,650.00



หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/613/2559
ตกลงราคา จํานวน   434,000  บาท จํานวน   434,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/614/2559
ตกลงราคา จํานวน   434,000  บาท จํานวน   434,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/615/2559
ตกลงราคา จํานวน   434,000  บาท จํานวน   434,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/616/2559
ตกลงราคา จํานวน   434,000  บาท จํานวน   434,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/617/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/618/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/619/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/620/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/621/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/622/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  7 เมษายน 2559

หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/623/2559
ตกลงราคา จํานวน   465,000  บาท จํานวน   465,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/624/2559
ตกลงราคา จํานวน   483,000  บาท จํานวน   483,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

107

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหว้ยหนิ          บ้าน

ดงสว่าง   หมูท่ี ่4  ตําบลสายคําโห ้    อําเภอ

เมอืง  จงัหวัดพิจติร

434,000.00 434,650.00

108

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองดงมว่งเฒ่า       บ้าน

เนินทราย   หมูท่ี ่5  ตําบลสายคําโห ้    อําเภอ

เมอืง  จงัหวัดพิจติร

434,000.00 434,650.00

109

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําหน้าวัด        บ้าน

เนินทราย   หมูท่ี ่5  ตําบลสายคําโห ้    อําเภอ

เมอืง  จงัหวัดพิจติร

434,000.00 434,650.00

110

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ้านน้อย      

บ้านเนินทราย   หมูท่ี ่5  ตําบลสายคําโห ้    

อําเภอเมอืง  จงัหวัดพิจติร

434,000.00 434,650.00

111
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยเปรย หมูท่ี ่5 

ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์
481,000.00 481,100.00

112
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระนาค่าชิ้น หมูท่ี ่5 

ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์
481,000.00 481,100.00

113
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยล้องนา หมูท่ี ่6 

ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์
480,000.00 480,900.00

114
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยโป่ง หมูท่ี ่6 

ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์
480,000.00 480,900.00

115

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองน้ําไหล บ้านหวับึง 

หมูท่ี ่3  ตําบลท่ามะเฟือง อําเภอพิชัย    

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,325.00

116

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูบุง่ใน  บ้านหวับึง       

หมูท่ี ่3  ตําบลท่ามะเฟือง อําเภอพิชัย           

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,660.00

117

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหนิ บ้านป่ากล้วยใหม่

 หมูท่ี ่12 ตําบลบ้านเวียง อําเภอร้องกวาง 

จงัหวัดแพร่

465,000.00 465,384.00

118
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยยางโทน หมูท่ี ่6 

ตําบลแมย่างตาล  อําเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่
483,000.00 483,714.00



หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/625/2559
ตกลงราคา จํานวน   483,000  บาท จํานวน   483,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/626/2559
ตกลงราคา จํานวน   483,000  บาท จํานวน   483,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/627/2559
ตกลงราคา จํานวน   463,000  บาท จํานวน   463,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/628/2559
ตกลงราคา จํานวน   474,000  บาท จํานวน   474,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/629/2559
ตกลงราคา จํานวน   479,000  บาท จํานวน   479,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/630/2559
ตกลงราคา จํานวน   481,000  บาท จํานวน   481,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง หจก. ลําปางไพศาลกอ่สร้าง ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/631/2559
ตกลงราคา จํานวน   485,000  บาท จํานวน   485,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. อรณิชา  วิศวกรรม หจก. อรณิชา  วิศวกรรม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/632/2559
ตกลงราคา จํานวน   440,420  บาท จํานวน   440,420  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. อรณิชา  วิศวกรรม หจก. อรณิชา  วิศวกรรม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/633/2559
ตกลงราคา จํานวน   440,420  บาท จํานวน   440,420  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. อรณิชา  วิศวกรรม หจก. อรณิชา  วิศวกรรม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/634/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,500  บาท จํานวน   471,500  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. อรณิชา  วิศวกรรม หจก. อรณิชา  วิศวกรรม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/635/2559
ตกลงราคา จํานวน   488,000  บาท จํานวน   488,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. อรณิชา  วิศวกรรม หจก. อรณิชา  วิศวกรรม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/636/2559
ตกลงราคา จํานวน   471,500  บาท จํานวน   471,500  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

119
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยเหมอืงง่า หมูท่ี ่6 

ตําบลแมย่างตาล  อําเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่
483,000.00 483,714.00

120
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยหนองอว่น หมูท่ี ่5 

ตําบลแมย่างตาล  อําเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่
483,000.00 483,714.00

121
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยทุง่จี ้หมูท่ี ่8     

ตําบลแมย่างตาล  อําเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่
463,000.00 463,764.00

122

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําฮอกใต้       บ้าน

น้ําฮอก หมูท่ี ่3 ตําบลบ้านเหล่า      อําเภอสูง

เมน่ จงัหวัดแพร่

474,000.00 474,521.00

123

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําฮอกเหนือ       

บ้านน้ําฮอก หมูท่ี ่3 ตําบลบ้านเหล่า      อําเภอ

สูงเมน่ จงัหวัดแพร่

479,000.00 479,036.00

124

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําร่องแวง      บ้าน

กาศเหนือ  หมูท่ี ่1 ตําบลร่องกาศ      อําเภอสูง

เมน่  จงัหวัดแพร่

481,000.00 481,590.00

125

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําไผ่หลวง       

บ้านมอ่น หมูท่ี ่3 ตําบลเวียงต้า อําเภอลอง  

จงัหวัดแพร่

485,000.00 485,280.00

126
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้อย บ้านผาสิงห ์

หมูท่ี ่4 ตําบลผาสิงห ์อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน
440,420.00 440,520.00

127

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยป่ากล้วย       บ้าน

ผาสิงห ์หมูท่ี ่4 ตําบลผาสิงห ์          อําเภอ

เมอืง จงัหวัดน่าน

440,420.00 440,520.00

128

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยน้ําออ้ใต้        

บ้านพร้าว หมูท่ี ่2 ตําบลพระธาตุ           

อําเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน

471,500.00 471,600.00

129
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยฝาก บ้านเฉลิมราช 

หมูท่ี ่8 ตําบลปอน อําเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน
488,000.00 488,100.00

130

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยพร้าว บ้านพร้าว 

หมูท่ี ่2 ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง จงัหวัด

น่าน

471,500.00 471,600.00



หจก. อรณิชา  วิศวกรรม หจก. อรณิชา  วิศวกรรม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/637/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,935  บาท จํานวน   462,935  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. อรณิชา  วิศวกรรม หจก. อรณิชา  วิศวกรรม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/638/2559
ตกลงราคา จํานวน   487,070  บาท จํานวน   487,070  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. อรณิชา  วิศวกรรม หจก. อรณิชา  วิศวกรรม ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/639/2559
ตกลงราคา จํานวน   462,935  บาท จํานวน   462,935  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/640/2559
ตกลงราคา จํานวน   440,200  บาท จํานวน   440,200  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/641/2559
ตกลงราคา จํานวน   460,650  บาท จํานวน   460,650  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/642/2559
ตกลงราคา จํานวน   440,220  บาท จํานวน   440,220  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/643/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,400  บาท จํานวน   480,400  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/644/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,400  บาท จํานวน   480,400  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/645/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,600  บาท จํานวน   480,600  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/646/2559
ตกลงราคา จํานวน   483,000  บาท จํานวน   483,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/647/2559
ตกลงราคา จํานวน   483,000  บาท จํานวน   483,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/648/2559
ตกลงราคา จํานวน   465,000  บาท จํานวน   465,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

131

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ํามา้ บ้านแคว้ง    

หมูท่ี ่7 ตําบลพระพุทธบาท                       

อําเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน

462,935.00 463,035.00

132

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยน้ํากึน๋ บ้านวังกา้ หมูท่ี่

 4 ตําบลเชียงคาน                     อําเภอเชียง

กลาง จงัหวัดน่าน

487,070.00 487,170.00

133

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยเลียบน้อย           

บ้านใหมว่ังเคียน หมูท่ี ่2 ตําบลเชียงคาน        

 อําเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน

462,935.00 463,035.00

134

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ้านผาสิงห ์บ้าน

ผาสิงห ์หมูท่ี ่4 ตําบลผาสิงห ์          อําเภอ

เมอืง จงัหวัดน่าน

440,200.00 440,520.00

135

โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําหว้ยปลากัง้ บ้านสลี 

หมูท่ี ่6 ตําบลจอมพระ อําเภอท่าวังผา  จงัหวัด

น่าน

460,650.00 460,950.00

136
โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยโชค บ้านส้มป่อย หมู่

ที ่2 ตําบลผาสิงห ์อําเภอเมอืง จงัหวัดน่าน
440,220.00 440,520.00

137

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหนองป่าแยว้       

หมูท่ี ่5 ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า     

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,400.00 480,700.00

138

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระผาโปด  หมูท่ี ่5 

ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า            จงัหวัด

อตุรดิตถ์

480,400.00 480,700.00

139

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยลึก  หมูท่ี ่5 

ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า            จงัหวัด

อตุรดิตถ์

480,600.00 480,900.00

140

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูลําเหมอืงหลวง       บ้าน

แมย่างร้อง หมูท่ี ่1 ตําบลแมย่างร้อง          

อําเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่

483,000.00 483,894.00

141

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยจํามว่ง            

บ้านสันกลาง หมูท่ี ่3 ตําบลแมย่างร้อง          

อําเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่

483,000.00 483,894.00

142

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแมท่ะ บ้านบุญภาค

หมูท่ี ่5 ตําบลแมย่างร้อง  อําเภอร้องกวาง 

จงัหวัดแพร่

465,000.00 465,384.00



หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/649/2559
ตกลงราคา จํานวน   494,970  บาท จํานวน   494,970  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/650/2559
ตกลงราคา จํานวน   431,550  บาท จํานวน   431,550  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/651/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,000  บาท จํานวน   443,000  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/652/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,500  บาท จํานวน   443,500  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/653/2559
ตกลงราคา จํานวน   433,780  บาท จํานวน   433,780  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/654/2559
ตกลงราคา จํานวน   433,780  บาท จํานวน   433,780  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/655/2559
ตกลงราคา จํานวน   433,500  บาท จํานวน   433,500  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/656/2559
ตกลงราคา จํานวน   434,350  บาท จํานวน   434,350  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/657/2559
ตกลงราคา จํานวน   443,500  บาท จํานวน   443,500  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/658/2559
ตกลงราคา จํานวน   433,780  บาท จํานวน   433,780  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. ศักด์ิเสรี หจก. ศักด์ิเสรี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/659/2559
ตกลงราคา จํานวน   433,500  บาท จํานวน   433,500  บาท ลว.  8 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/660/2559
ตกลงราคา จํานวน   495,000  บาท จํานวน   495,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

143
 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลอง กนช หมูท่ี ่4-6 

ตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทัย
494,970.00 495,270.00

144

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองคล้า บ้านเขาปรัง 

หมูท่ี ่9 ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม 

จงัหวัดพิษณุโลก

431,550.00 431,850.00

145

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเนินสว่าง        

บ้านสวนเจริญ หมูท่ี ่14 ตําบลเนินสว่าง อําเภอ

โพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร

443,000.00 443,800.00

146

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองป่าแซงใหญ่     

บ้านป่าแซง หมูท่ี ่3 ตําบลหนองโสน      อําเภอ

สามง่าม จงัหวัดพิจติร

443,500.00 443,800.00

147

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําบ่อตาจนัทร์ 

บ้านหนองโสน หมูท่ี ่1 ตําบลหนองโสน      

อําเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร

433,780.00 434,080.00

148

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองแมป่รือไหล     

บ้านบึงกระบาก หมูท่ี ่15 ตําบลหนองโสน      

อําเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร

433,780.00 434,080.00

149

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเนินสว่าง       บ้าน

มะร่ืนคอด หมูท่ี ่10 ตําบลเนินสว่าง         

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร

443,500.00 443,800.00

150

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหว้ยหนิ         บ้าน

สายคําโห ้หมูท่ี ่1 ตําบลสายคําโห ้    อําเภอ

เมอืง จงัหวัดพิจติร

443,350.00 434,650.00

151

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ํา               

บ้านหว้ยปลาไหล หมูท่ี ่3 ตําบลบึงนาราง 

อําเภอบึงนาราง  จงัหวัดพิจติร

443,500.00 443,800.00

152

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองโสนน้อย 

บ้านหนองโสน หมูท่ี ่16 ตําบลหนองโสน 

อําเภอสามง่าม   จงัหวัดพิจติร

433,780.00 434,080.00

153

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองเนินสว่าง          

บ้านเนินพลวง หมูท่ี ่7 ตําบลเนินสว่าง         

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง   จงัหวัดพิจติร

443,500.00 443,800.00

154
 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองกลางบ้าน หมูท่ี ่2 

ตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทัย
495,000.00 495,774.00



หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/661/2559
ตกลงราคา จํานวน   495,000  บาท จํานวน   495,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/662/2559
ตกลงราคา จํานวน   495,000  บาท จํานวน   495,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/662/2559
ตกลงราคา จํานวน   495,000  บาท จํานวน   495,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/663/2559
ตกลงราคา จํานวน   421,000  บาท จํานวน   421,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/664/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,000  บาท จํานวน   429,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/665/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,000  บาท จํานวน   429,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/665/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,000  บาท จํานวน   429,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/666/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/667/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,000  บาท จํานวน   429,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/668/2559
ตกลงราคา จํานวน   429,000  บาท จํานวน   429,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/669/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,900  บาท จํานวน   423,900  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/670/2559
ตกลงราคา จํานวน   431,000  บาท จํานวน   431,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

155
 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองยายโล่ หมูท่ี ่3-6  

ตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทัย
495,000.00 495,270.00

156

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองยายแว่น        

บ้านป่าส้าว หมูท่ี ่1 ตําบลวังลึก          อําเภอ

ศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทัย

495,000.00 495,270.00

157

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองยายแว่น        

บ้านป่าส้าว หมูท่ี ่1 ตําบลวังลึก          อําเภอ

ศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทัย

495,000.00 495,270.00

158

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองสามหมืน่ หมูท่ี ่12 

ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม    จงัหวัด

พิษณุโลก

421,000.00 421,800.00

159

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองตาพง            

บ้านหนองมะคัง หมูท่ี ่4 ตําบลทับยายเชียง     

อําเภอพรหมพิราม    จงัหวัดพิษณุโลก

429,000.00 429,300.00

160

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองทุง่มน          บ้าน

หนองมะคัง หมูท่ี ่4 ตําบลทับยายเชียง     

อําเภอพรหมพิราม    จงัหวัดพิษณุโลก

429,000.00 429,300.00

161

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองทุง่มน          บ้าน

หนองมะคัง หมูท่ี ่4 ตําบลทับยายเชียง     

อําเภอพรหมพิราม    จงัหวัดพิษณุโลก

429,000.00 429,300.00

162

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองคลองระดึก     

บ้านคลองตาล หมูท่ี ่8 ตําบลหนองแขม       

อําเภอพรหมพิราม    จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

163

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองลึก บ้านคลองคล้า 

หมูท่ี ่11 ตําบลมะต้อง  อําเภอพรหมพิราม    

จงัหวัดพิษณุโลก

429,000.00 429,090.00

164

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองสะเดา           

บ้านหนองมะคัง หมูท่ี ่4 ตําบลทับยายเชียง     

 อําเภอพรหมพิราม    จงัหวัดพิษณุโลก

429,000.00 429,300.00

165

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองช้าง บ้านคลองตาล

 หมูท่ี ่8 ตําบลหนองแขม                   อําเภอ

พรหมพิราม    จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

166

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองโจร บ้านเขาน้อย 

หมูท่ี ่5 ตําบลดงประคํา   อําเภอพรหมพิราม    

จงัหวัดพิษณุโลก

431,000.00 431,850.00



หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/671/2559
ตกลงราคา จํานวน   423,000  บาท จํานวน   423,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/672/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/673/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/674/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/675/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/676/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/677/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/678/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/679/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/680/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป หจก. แมฮ่่องสอน ศิวพร กรุ๊ป ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/681/2559
ตกลงราคา จํานวน   480,000  บาท จํานวน   480,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

บริษัท ธนพูนทวี จํากดั บริษัท ธนพูนทวี จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/682/2559
e-bidding จํานวน   9,875,000  บาท จํานวน   9,875,000  บาท ลว.  18 เมษายน 2559

167

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองหนองหลวง     

บ้านคลองตาล หมูท่ี ่8 ตําบลหนองแขม  

อําเภอพรหมพิราม    จงัหวัดพิษณุโลก

423,000.00 423,900.00

168

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําตลุกยายบุญ 

บ้านหาดทับตา หมูท่ี ่1 ตําบลท่ามะเฟือง 

อําเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,325.00

169
 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยลุ  หมูท่ี ่5 

ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์
480,000.00 480,100.00

170

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระวังออ้ใต้            หมู่

ที ่4 ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า     จงัหวัด

อตุรดิตถ์

480,000.00 480,900.00

171

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองกระเปา          

บ้านหนองปากดง หมูท่ี ่9 ตําบลท่ามะเฟือง     

อําเภอพิชัย  จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,325.00

172

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ําตลุกยายเจมิ 

บ้านหาดทับยา  หมูท่ี ่1 ตําบลท่ามะเฟือง     

อําเภอพิชัย  จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,660.00

173

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระน้ําล้อมน้อย หมูท่ี ่4 

ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า           จงัหวัด

อตุรดิตถ์

480,000.00 481,100.00

174

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยเปรย หมูท่ี ่4 

ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า           จงัหวัด

อตุรดิตถ์

480,000.00 481,100.00

175

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระหว้ยน้ําลึกเหนือ    

หมูท่ี ่4 ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า           

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,900.00

176

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระน้ําล้อมใหญ่      หมูท่ี่

 4 ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า           

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 480,900.00

177

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสระน้ําพล              หมู่

ที ่4 ตําบลบ้านเส้ียว อําเภอฟากท่า           

จงัหวัดอตุรดิตถ์

480,000.00 481,100.00

178
 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยร่องหา้บาท  หมูท่ี ่6 

ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเมน่
9,875,000.00 15,195,250.00



บริษัท ธนพูนทวี จํากดั บริษัท ธนพูนทวี จํากดั ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/683/2559
e-bidding จํานวน  3,599,000  บาท จํานวน  3,599,000  บาท ลว.  21 เมษายน 2559

หจก.เพชรสามคัคี หจก.เพชรสามคัคี ปฏบิัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9/684/2559
e-bidding จํานวน  7,521,193.62  บาท จํานวน  7,521,193.62  บาท ลว.  21 เมษายน 2559

5,713,700.00 3,599,000.00

180

 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหนองนกกระทุง        

หมูท่ี ่4,12 ตําบลบึงบัว  อําเภอวชิรบารม ี

จงัหวัดพิจติร

7,521,193.62 12,706,300.00

179
 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูหว้ยแมล่าน หมูท่ี ่2 

ตําบลบ้านปิน อําเภอลอง จงัหวัดแพร่


