
แบบ. สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,520.00         2,520.00         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
2,520.00 บาท

บจก.เค้ียงเส็งซัพพลายส์/
2,520.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.299

ลว.24 ก.ค. 61

2 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  2 รายการ 1,680.00         1,680.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
1,680.00 บาท

ร้านกิตติศักด์ิสกรีน/
1,680.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.300

ลว.25 ก.ค. 61

3 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  4 รายการ 3,697.50         3,697.50         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
3,697.50 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
3,697.50 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.301

ลว.31 ก.ค. 61

4 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  3 รายการ 1,000.00         1,000.00         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,000.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,000.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.302

ลว.31 ก.ค. 61

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าดื ม)  จ านวน  1 รายการ 1,300.00         1,300.00         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,300.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.303

ลว.31 ก.ค. 61

6 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ 
จ านวน 1 รายการ

700.00            700.00            เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพทิกัษแ์อร์แอนด์เซอร์วิส/
700.00 บาท

ร้านพทิกัษแ์อร์แอนด์เซอร์วิส/
700.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.304

ลว.1 ส.ค. 61

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 
และวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ

56,324.00       56,324.00       เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
56,324.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
56,324.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.305

ลว.2 ส.ค. 61

8 จ้างท ากระเปา๋เอกสารพร้อมสกรีน 
จ านวน 550 ใบ

44,000.00       44,000.00       เฉพาะ
เจาะจง

นางขนิษฐา สองสี/44,000.- นางขนิษฐา สองสี/44,000.- ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.306

ลว.2 ส.ค. 61

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง

ราคากลาง
วิธี

ซ้ือ/จ้าง



แบบ. สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง

ราคากลาง
วิธี

ซ้ือ/จ้าง

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ

3,410.00         3,410.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,410.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
3,410.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.307

ลว.2 ส.ค. 61

10 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  5 ปา้ย 1,500.00         1,500.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพมิพ/์
1,500.00 บาท

ร้านเมืองราชการพมิพ/์
1,500.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.308

ลว.2 ส.ค. 61

11 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  7 รายการ 1,572.00         1,572.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี/้
1,572.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี/้
1,572.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.309

ลว.3 ส.ค. 61

12 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  4 รายการ 1,310.00         1,310.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี/้
1,310.00 บาท

ร้านแม็กซ์แอนด์เดียร์ ก๊อปปี/้
1,310.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.310

ลว.6 ส.ค. 61

13 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  6 รายการ 2,500.00         2,500.00         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
2,500.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
2,500.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.311

ลว.7 ส.ค. 61

14 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  3 รายการ 1,592.50         1,592.50         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,592.50 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
1,592.50 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.312

ลว.7 ส.ค. 61

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 28  รายการ 59,002.00       59,002.00       เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
59,002.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
59,002.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.313

ลว.9 ส.ค. 61

16 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  
หมายเลขทะเบยีน กบ 9280 รบ 
จ านวน 21 รายการ

8,421.97         8,421.97         เฉพาะ
เจาะจง

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบรีุ/
8,421.97 บาท

บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบรีุ/
8,421.97 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.314

ลว.10 ส.ค. 61



แบบ. สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง

ราคากลาง
วิธี

ซ้ือ/จ้าง

17 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
(เครื องพล็อตเตอร์) จ านวน 1 เครื อง

12,604.60       12,604.60       เฉพาะ
เจาะจง

บจก.แคนนอนมาร์เก็ตต้ิง 
(ไทยแลนด์) /12,604.60 บาท

บจก.แคนนอนมาร์เก็ตต้ิง 
(ไทยแลนด์) /12,604.60 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.315

ลว.15 ส.ค. 61

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน  4 รายการ 6,450.00         6,450.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านศึกษาภณัฑ์/
6,450.00 บาท

ร้านศึกษาภณัฑ์/
6,450.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.316

ลว.15 ส.ค. 61

19 จ้างท าปา้ยไวนิล  จ านวน  1 รายการ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเมืองราชการพมิพ/์
1,500.00 บาท

ร้านเมืองราชการพมิพ/์
1,500.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.317

ลว.15 ส.ค. 61

20 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เครื องพมิพเ์อกสาร) จ านวน 2 เครื อง

5,530.00         5,530.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
5,530.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
5,530.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.318

ลว.16 ส.ค. 61

21 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เครื องพมิพเ์อกสาร) จ านวน 1 เครื อง

3,280.00         3,280.00         เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
3,280.00 บาท

ร้านแคตตัสกิกะไบต์/
3,280.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.319

ลว.16 ส.ค. 61

22 จ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  15 รายการ 2,365.00         2,365.00         เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
2,365.00 บาท

น.ส.สิริภร เอี ยมสุขประเสริฐ/
2,365.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.320

ลว.16 ส.ค. 61

23 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบยีน  กบ 9072 รบ  
จ านวน 9 รายการ

26,690.00       26,690.00       เฉพาะ
เจาะจง

อูร่าชบรีุออยล์/
26,690.00 บาท

อูร่าชบรีุออยล์/
26,690.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.321

ลว.17 ส.ค. 61

24 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  
หมายเลขทะเบยีน  กจ 6033 รบ  
จ านวน 7 รายการ

22,435.00       22,435.00       เฉพาะ
เจาะจง

อูร่าชบรีุออยล์/
22,435.00 บาท

อูร่าชบรีุออยล์/
22,435.00 บาท

ราคาต  าสุดและ
คุณภาพพสัดุ

ทส 0617/ 
พ.322

ลว.17 ส.ค. 61



แบบ. สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง

ราคากลาง
วิธี

ซ้ือ/จ้าง

25 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าบา้นคลิต้ีล่าง 
หมู่ที  4 ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภมูิ จังหวัด
กาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-3-008

6,291,600.00  6,291,600.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
47/2561

ลงวันที  30 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

26 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าจากฝาย
บา้นเตาถ่าน หมู่ที  2,7 ต าบลหว้ยเขย่ง 
อ าเภอทองผาภมูิ จังหวัดกาญจนบรีุ 
รหสัโครงการ กจ.14-3-014

6,954,800.00  6,954,800.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
48/2561

ลงวันที  30 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

27 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า พร้อมระบบ
กระจายน้ าสนับสนุนโครงการพฒันาพื้นที สูงแบบ
โครงการหลวงหว้ยเขย่ง (แปลง 70 ไร่) 
หมู่ที  3 ต าบลหว้ยเขย่ง อ าเภอทองผาภมูิ 
จังหวัดกาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-4-350

9,793,900.00  9,793,900.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
49/2561

ลงวันที  30 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

28 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟทูางน้ าล าหว้ยหนองแก หมู่
ที  8 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบรีุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหสัโครงการ 
ปข.20-4-439

8,964,800.00  8,964,800.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
50/2561

ลงวันที  30 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

29 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟทูางน้ าล าหว้ยใหญ่ 
หมู่ที  4,5 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหสัโครงการ
ปข.20-4-445

6,460,200.00  6,460,200.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
51/2561

ลงวันที  30 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

30 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟทูางน้ าหว้ยหนองจิก - 
บอ่ตาเดช หมู่ที  4 ต าบลไร่ใหม่ 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหสัโครงการ ปข.20-4-447

9,255,700.00  9,255,700.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
52/2561

ลงวันที  30 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร



แบบ. สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง

ราคากลาง
วิธี

ซ้ือ/จ้าง

31 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ าหน้าฝายดินโส 
หมู่ที  4 ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภมูิ 
จังหวัดกาญจนบรีุ รหสัโครงการ กจ.14-4-525

2,344,200.00  2,344,200.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
53/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

32 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟสูระน้ า พร้อมระบบ
กระจายน้ า หมู่ที  3 ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบรีุ
รหสัโครงการ กจ.14-3-010

3,675,700.00  3,675,700.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
54/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

33 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ าสระเก็บน้ า
บา้นใหม่ หมู่ที  1 ต าบลสามร้อยยอด 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหสัโครงการ ปข.20-4-437

1,027,500.00  1,027,500.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
55/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

34 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ าสระเก็บน้ า
บา้นหวัตาลแถว หมู่ที  5 ต าบลสามร้อยยอด 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหสัโครงการ ปข.20-4-438

1,613,600.00  1,613,600.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
56/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

35 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ าบริเวณหน่วย
พทิกัษอ์ุทยานแหง่ชาติที  กร.5 (หว้ยลึก) 
บา้นรวมไทย หมู่ที  7 ต าบลหาดขาม 
อ าเภอกุยบรีุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหสัโครงการ ปข.20-4-442

2,277,000.00  2,277,000.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
57/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

36 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟทูางน้ าหว้ยร่อนแก่น 
บา้นหนองไทร หมู่ที  6 ต าบลไร่เก่า 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหสัโครงการ ปข.20-4-444

3,568,600.00  3,568,600.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
58/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร



แบบ. สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง เหตุ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๗

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือ/จ้าง

ราคากลาง
วิธี

ซ้ือ/จ้าง

37 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ าสระน้ าสาธารณะ
ซอย 10 (สระตาสุข) บา้นหนองเอือ้ง หมู่ที  6 
ต าบลเขากระปกุ อ าเภอทา่ยาง 
จังหวัดเพชรบรีุ รหสัโครงการ พบ.19-4-143

1,759,400.00  1,759,400.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
59/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

38 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ า หมู่ที  4 
ต าบลทา่ตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบรีุ รหสัโครงการ พบ.19-4-148

702,100.00     702,100.00     e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
60/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

39 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ าสระเก็บน้ า
สาธารณะหนองโดน หมู่ที  8 
ต าบลพลับพลาไชย อ าเภออูท่อง 
จังหวัดสุพรรณบรีุ รหสัโครงการ สพ.13-4-381

1,086,000.00  1,086,000.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
61/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

40 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ าสระเก็บน้ าหนอง
สามลูก บา้นกอง หมู่ที  2 ต าบลกฤษณา อ าเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรีุ
รหสัโครงการ สพ.13-4-383

1,129,900.00  1,129,900.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
62/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร

41 โครงการปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ าสระเก็บน้ าหนอง
อาสา บา้นดงขีเ้หล็ก หมู่ที  3 
ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ 
รหสัโครงการ สพ.13-4-385

1,460,000.00  1,460,000.00  e-bidding  -  -  - เอกสารประกวดราคาเลขที 
63/2561

ลงวันที  31 ส.ค.61

อยูร่ะหว่าง
ขอซ้ือ

เอกสาร


