
รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

1 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กฉ 7645 รบ. 

จํานวน 8 รายการ

24,380.00              24,380.00               เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/24,380.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

24,380.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.036

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563

2 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน 82-527 รบ. 

จํานวน 1 รายการ

14,365.00              14,365.00               เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/14,365.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

14,365.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.037

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563

3 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน ผ 3257 รบ. 

จํานวน 7 รายการ

2,420.00                2,420.00                 เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/2,420.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

2,420.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.038

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563

4 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน บว 3568 รบ. 

จํานวน 6 รายการ

1,677.76                1,677.76                 เฉพาะ

เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/1,677.76 บาท บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/

1,677.76 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.039

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

5 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กพ 1287 รบ. 

จํานวน 7 รายการ

3,464.66                3,464.66                 เฉพาะ

เจาะจง

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี3,464.66 บาท บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี3,464.66

 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.040

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

6 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กข 9280 รบ. 

จํานวน 1 รายการ

14,795.02              14,795.02               เฉพาะ

เจาะจง

บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี14,795.02 บาท บจก.โตโยตาธีรชัยราชบุร/ี

14,795.02 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.041

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

7 จางซอมเครื่องถายเอกสาร หมายเลขทะเบียน

สทภ.7 7430-003-0001-13 

จํานวน 4 รายการ

84,711.90              84,711.90               เฉพาะ

เจาะจง

บจก.ริโก (ประเทศไทย)/84,711.90 บาท บจก.ริโก (ประเทศไทย)/84,711.90

 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.042

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  มีนาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  มีนาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

8 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน 82-0949 รบ. 

จํานวน 5 รายการ

2,855.00                2,855.00                 เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/2,855.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

2,855.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.043

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

9 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กต 5187 รบ. 

จํานวน 32 รายการ

47,069.84              47,069.84               เฉพาะ

เจาะจง

บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/47,069.84 บาท บจก.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร/

47,069.84 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.044

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

10 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน 82-1454 รบ. 

จํานวน 9 รายการ

4,760.00                4,760.00                 เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/4,760.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

4,760.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.045

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

11 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 

จํานวน 3,000 ลิตร
65,910.00              65,910.00               เฉพาะ

เจาะจง

หจก.สิริวัฒนาสุพรรณบุร/ี65,910.00 บาท หจก.สิริวัฒนาสุพรรณบุร/ี65,910.00

 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.046

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

12 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน กค 6217 รบ. 

จํานวน 2 รายการ

940.00                   940.00                    เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/940.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

940.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.047

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

13 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 

หมายเลขทะเบียน นข 4080 รบ. 

จํานวน 2 รายการ

940.00                   940.00                    เฉพาะ

เจาะจง

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/940.00 บาท

รานชนิตาพาณิชย 

โดยนางสาวชนิตา จิตรงามขํา/

940.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.048

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

14 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร (โนตบุค)

หมายเลข ศสท 7440-001-0001-830 

จํานวน 2 รายการ

1,850.00                1,850.00                 เฉพาะ

เจาะจง

รานแคตตัสกิกะไบต/1,850.00 บาท รานแคตตัสกิกะไบต/

1,850.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.049

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 13,536.00              13,536.00               เฉพาะ

เจาะจง

รานศึกษาภัณฑราชบุร/ี

13,536.00 บาท

รานศึกษาภัณฑราชบุร/ี

13,536.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

ทส 0617/ 

พ.050

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  มีนาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

16 โครงการอนุรักษฟนฟูคลองกรูด หมูที่ 4 

ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รหัสโครงการ ปข. 20-4-470

14,500,000.00        14,499,700.00          e-bidding 1. หจก.มานะการโยธาและเพื่อน/14,466,600.00 บาท

2. หจก.พรไพบูลย (2540)/ 14,474,705.00 บาท

หจก.มานะการโยธาและเพื่อน/

14,460,000.00 บาท

(ตอรองราคาคงเหลือ)

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 67/2563

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

17 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําบานหนองขอย   

ชวง 2 หมูที่ 9 ตําบลหนองนกแกว   

อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   

รหัสโครงการ กจ.14-4-265/1

28,198,700.00        28,198,300.00          e-bidding ๑. หจก.ส.โชคสองพัน/18,000,000.00 บาท

๒. บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น/ 22,000,000.00 บาท

๓. หจก.จิรกาญจนโยธา/22,560,000.00 บาท

๔. บจก.ทามะกาแอสฟลท/23,118,000.00 บาท

๕. หจก.เจ วี ซี กอสราง/23,249,000.00 บาท

๖. บจก.ธนวัฒนสุวรรณ/23,670,000.00 บาท

๗. บจก.พี พลัส พี ริช/23,768,406.50 บาท

๘. หจก.วรรณธนานนท กอสราง/23,820,000.00 บาท

๙. หจก.สินพัฒนกาญจน/24,814,504.00 บาท

๑๐. หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น/26,000,000.00 บาท

๑๑. หจก.ชนะวงศวิสุทธิ์กอสราง/26,789,000.00 บาท

๑๒. หจก.ส.ศิริพงษ/27,812,000.00 บาท

หจก.ส.โชคสองพัน/

18,000,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 68/2563

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  มีนาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

18 โครงการอนุรักษฟนฟูลําหวยเวียคะดี้ หมูที่ 6,7 

ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสโครงการ กจ. 14-4-539

47,600,000.00        47,599,700.00          e-bidding 1. หจก.จิรกาญจนโยธา/42,500,000.00 บาท

2. บจก.สุนิสาจุฬารัตนการโยธา/ 42,900,000.00 บาท

3. หจก.ชนะวงศวิสุทธิ์กอสราง/45,219,500.00 บาท

4. หจก.จิตติชัยการโยธา/39,000,000.00 บาท

5. หจก.โรงปูนเขตรุงเรือง /40,900,000.00 บาท

(ผูเสนอราคาลําดับที่ 4 และ 5 ไมผานการพิจารณา)

หจก.จิรกาญจนโยธา/

42,500,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 69/2563

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

19 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําบานหนองงูเหลือม 

หมูที่ 3 ตําบลหนองนกแกว อําเภอเลาขวัญ จังหวัด

กาญจนบุรี รหัสโครงการ 

กจ. 14-4-268/1

16,103,400.00        16,102,700.00          e-bidding 1. หจก.กิจสมชัย/11,595,000.00 บาท

2. บจก.ธนวัฒนสุวรรณ/ 12,000,000.00 บาท

3. หจก.ส.โชคสองพัน/12,500,000.00 บาท

4. บจก.โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น/12,882,000.00 บาท

5. บจก.พี พลัส พี ริช /13,579,371.00 บาท

6. หจก.เจ วี ซี กอสราง/14,148,000.00 บาท

7. หจก.สินพัฒนกาญจน/14,170,992.00 บาท

8. หจก.ชนะวงศวิสุทธิ์กอสราง/14,298,000.00 บาท

9. หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น/14,400,000.00 บาท

10. หจก.จิรกาญจนโยธา/14,500,000.00 บาท

หจก.กิจสมชัย/

11,595,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 70/2563

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  มีนาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

20 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ

หนองหญากาด หมูที่ 1 ตําบลหวยกระเจา อําเภอ

หวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

รหัสโครงการ กจ.14-4-210/1

3,800,000.00          3,799,800.00           e-bidding 1. หจก.ทรัพยดอนทอง/2,340,419.00 บาท

2. หจก.ส.โชคสองพัน/2,356,000.00 บาท

3. หจก.กิจสมชัย/2,469,870.00 บาท

4. หจก.จิตติชัยการโยธา/2,811,000.00 บาท

5. บจก.ที.ด.ีด.ี กอสราง/3,289,000.00 บาท

6. หจก.จิรกาญจนโยธา/3,340,000.00 บาท

7. บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท /

3,580,000.00 บาท

8. บจก.โตวันทรานสปอรต /3,600,000.00 บาท

หจก.ทรัพยดอนทอง/

2,340,000.00 บาท

(ตอรองราคาคงเหลือ)

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

สัญญาเลขที่ 71/2563

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

21 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตย สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวงหวยเขยง บานประจําไม 

หมูที่ 4 ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-030

3,232,600.00          3,232,600.00           e-bidding 1. บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอรไพรซ/2,729,000.00 บาท

2. บจก. เขาขวางเจริญศร/ี2,947,800.00 บาท

3. หจก.จิรกาญจนโยธา/3,187,000.00 บาท

(ผูเสนอราคาลําดับที่ 3 ไมผานการพิจารณา)

บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอรไพรซ/

2,729,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

 - อยูระหวางเรียก

ทําสัญญา

22 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ํา สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

หวยเขยง ชวง 3 บานไร หมูที่ 6 ตําบลหวยเขยง

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

รหัสโครงการ กจ.14-3-029

10,891,500.00        10,891,400.00          e-bidding 1. บจก. เขาขวางเจริญศร/ี9,439,400.00 บาท

2. หจก.โรงปูนเขตรุงเรือง/10,339,000.00 บาท

 บจก. เขาขวางเจริญศร/ี

9,439,400.00 บาท

ราคาต่ําสุด

มีคุณสมบัติ

ครบถวน

 - อยูระหวาง

เวนระยะเวลา

อุทธรณ

กอนการลงนาม

ในสัญญา



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  มีนาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

23 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนโครงการจัด

พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค 

(หนองพลับ-กลัดหลวง) แหงที่ 3 

ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัส

โครงการ พบ.19-4-164

19,500,000.00        19,499,400.00          e-bidding  -  -  -  - ประกาศเผยแพร

แผนการจัดซื้อจัด

จาง

24 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนโครงการจัด

พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค 

(หนองพลับ-กลัดหลวง) แหงที่ 1 

ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ รหัสโครงการ ปข.20-4-498

6,400,000.00          6,399,800.00           e-bidding  -  -  -  - ประกาศเผยแพร

แผนการจัดซื้อจัด

จาง

25 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนโครงการจัด

พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค 

(หนองพลับ-กลัดหลวง) แหงที่ 2 ตําบลไรใหมพัฒนา

 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

รหัสโครงการ พบ. 19-4-165

6,400,000.00          6,399,900.00           e-bidding  -  -  -  - ประกาศเผยแพร

แผนการจัดซื้อจัด

จาง

26 โครงการอนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ําเขาอางแกว 

หมูที่ 13 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง 

จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-4-166

3,490,000.00          3,489,700.00           e-bidding  -  -  -  - ประกาศเผยแพร

แผนการจัดซื้อจัด

จาง

27 โครงการอนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ําหนองกลางบาน 

หมูที่ 13 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง 

จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-167

4,200,000.00          4,199,600.00           e-bidding  -  -  -  - ประกาศเผยแพร

แผนการจัดซื้อจัด

จาง

28 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําสนับสนุนสหกรณ

หนองพลับรุงเรืองในโครงการจัดพัฒนาที่ดิน

ตามพระราชประสงคหนองพลับ-กลัดหลวง 

บานโปงแย หมูที่ 6 ตําบลไรใหมพัฒนา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ 

พบ. 19-4-168

31,533,800.00        31,531,100.00          e-bidding  -  -  -  - ประกาศเผยแพร

แผนการจัดซื้อจัด

จาง



รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา หมาย

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ/จาง โดยสังเขป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง เหตุ

แบบ. สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน  มีนาคม 2563

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ

ซื้อ/จาง
ราคากลาง

วิธี

ซื้อ/จาง

29 งานซื้อทอเหล็กกลาเชื่อมดวยไฟฟาแบบตะเข็บ

เกลียวสําหรับสงน้ําพรอมวางเรียงเชื่อมตอ ทดสอบ

และวัสดุอื่น ๆ จํานวน 1 งาน 

(รวม 23 รายการ) สําหรับงานโครงการกอสราง

แหลงน้ํา บานไลโว ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-3-031

9,027,700.00 9,027,700.00 e-bidding  -  -  -  - ประกาศเผยแพร

แผนการจัดซื้อจัด

จาง

30 งานซื้อทอเหล็กกลาเชื่อมดวยไฟฟาแบบตะเข็บ

เกลียวสําหรับสงน้ําพรอมวางเรียงเชื่อมตอ ทดสอบ

และวัสดุอื่น ๆ จํานวน 1 งาน 

(รวม 21 รายการ) สําหรับงานโครงการกอสราง

แหลงน้ํา บานสาละวะ ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ 

กจ. 14-3-032

9,049,363.00          9,049,363.00           e-bidding  -  -  -  - ประกาศเผยแพร

แผนการจัดซื้อจัด

จาง
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