
แบบ สขร.1

นายสายชล  แกว้เกาะ นายสายชล  แกว้เกาะ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   68/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   47,448  บาท จ านวน   47,448  บาท ลว. 2 เมษายน 2563

นายสุทัศน์  ฟักแฟง นายสุทัศน์  ฟักแฟง ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   69/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   47,448  บาท จ านวน   47,448  บาท ลว. 2 เมษายน 2563

นายสุคนธ์  ขาวข า นายสุคนธ์  ขาวข า ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   70/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   47,448  บาท จ านวน   47,448  บาท ลว. 2 เมษายน 2563

นายภาณุวัฒน์  ศรีทัน นายภาณุวัฒน์  ศรีทัน ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   71/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   47,448  บาท จ านวน   47,448  บาท ลว. 2 เมษายน 2563

นายเจียน  รอดสุข นายเจียน  รอดสุข ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   72/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   47,448  บาท จ านวน   47,448  บาท ลว. 2 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   73/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   14,470  บาท จ านวน   14,470  บาท ลว. 3 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   74/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   2,870  บาท จ านวน   2,870  บาท ลว. 3 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   75/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   2,870  บาท จ านวน   2,870  บาท ลว. 3 เมษายน 2563

หจก.วิทยาคาร.โอ.เอ หจก.วิทยาคาร.โอ.เอ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   76/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   4,378  บาท จ านวน   4,378  บาท ลว. 3 เมษายน 2563

ร้าน ดี มี คอม ร้าน ดี มี คอม ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   77/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   5,940  บาท จ านวน   5,940  บาท ลว. 3 เมษายน 2563

1
จ้างเหมาบริการงานช่วยส ารวจโครงการ

อนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน  าในความ
รับผิดชอบของ สทภ.9

47,448.00 47,448.00

3
จ้างเหมาบริการงานช่วยส ารวจโครงการ

อนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน  าในความ
รับผิดชอบของ สทภ.9

47,448.00 47,448.00

4
จ้างเหมาบริการงานช่วยส ารวจโครงการ

อนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน  าในความ
รับผิดชอบของ สทภ.9

47,448.00 47,448.00

5
จ้างเหมาบริการงานช่วยส ารวจโครงการ

อนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน  าในความ
รับผิดชอบของ สทภ.9

47,448.00 47,448.00

6 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 14,470.00 14,470.00

7 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 2,870.00 2,870.00

8 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 2,870.00 2,870.00

9 จัดซื อวัสดุส านักงาน 4,378.00 4,378.00

10 จัดซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,940.00 5,940.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซื อ

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุดผลที่คัดเลือกโดยสรุป

2
จ้างเหมาบริการงานช่วยส ารวจโครงการ

อนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน  าในความ
รับผิดชอบของ สทภ.9

47,448.00 47,448.00

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 พิษณโุลก

ล าดับ
ที่

งานจัดซื อจัดจ้าง

ลงวันที ่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่   ตก
ลงซื อหรือจ้าง

ราคากลาง
วงเงินที่จะซื อหรือ

จ้าง
วิธีซื อหรือจ้าง



ร้าน เกา้ การ เจริญทรัพย์ ร้าน เกา้ การ เจริญทรัพย์ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   78/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   5,360  บาท จ านวน   5,360  บาท ลว. 3 เมษายน 2563

นายสมพงษ์  ศรีม่วง นายสมพงษ์  ศรีม่วง ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   79/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   69,600  บาท จ านวน   69,600  บาท ลว. 3 เมษายน 2563

นางสาวกมลชนก  เรือนค า นางสาวกมลชนก  เรือนค า ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   80/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   68,400  บาท จ านวน   68,400  บาท ลว. 9 เมษายน 2563

หจก.วัฒนากจิวัสดุ หจก.วัฒนากจิวัสดุ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   81/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   3,210  บาท จ านวน   3,210  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

หจก.วัฒนากจิวัสดุ หจก.วัฒนากจิวัสดุ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   82/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   6,400  บาท จ านวน   6,400  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   83/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   7,600  บาท จ านวน   7,600  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   84/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   31,850  บาท จ านวน   31,850  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   85/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   12,700  บาท จ านวน   12,700  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   86/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   2,770  บาท จ านวน   2,770  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

หจก.วัฒนากจิวัสดุ หจก.วัฒนากจิวัสดุ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   87/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   6,660  บาท จ านวน   6,660  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

หจก.วัฒนากจิวัสดุ หจก.วัฒนากจิวัสดุ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   88/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   3,475  บาท จ านวน   3,475  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

นางสาวศศิธร  ประทุมศิริ นางสาวศศิธร  ประทุมศิริ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   89/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   68,740  บาท จ านวน   68,740  บาท ลว. 15 เมษายน 2563

11 จัดซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,360.00 5,360.00

12
จ้างเหมาบริการงานประสานงาน    
โครงการระบบเตือนภัยล่วงหน้า      

Early warning
69,600.00 69,600.00

13 จ้างเหมาบริการงานบริหารงานทั่วไป 68,400.00 68,400.00

14 จัดซื อวัสดุกอ่สร้าง 3,210.00 3,210.00

15 จัดซื อวัสดุอื่นๆรายการตาขา่ยกนันก 6,400.00 6,400.00

16
จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

เปล่ียนยาง
7,600.00 7,600.00

17
จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

เปล่ียนยาง
31,850.00 31,850.00

18
จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

เปล่ียนยาง
12,700.00 12,700.00

19 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 2,770.00 2,770.00

20 จัดซื อวัสดุกอ่สร้าง 6,660.00 6,660.00

21 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 3,475.00 3,475.00

22
จ้างเหมาบริการงานช่วยส ารวจและ

ออกแบบ
68,740.00 68,740.00



นางสาวจันทิมา  โตแทนสมบัติ นางสาวจันทิมา  โตแทนสมบัติ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   90/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   66,000  บาท จ านวน   66,000  บาท ลว. 15 เมษายน 2563

หจก. นพพรออยล์ หจก. นพพรออยล์ ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   91/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   63,556  บาท จ านวน   63,556  บาท ลว. 17 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   92/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   6,150  บาท จ านวน   6,150  บาท ลว. 17 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   93/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   2,650  บาท จ านวน   2,650  บาท ลว. 17 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   94/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   1,520  บาท จ านวน   1,520  บาท ลว. 21 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   95/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   5,300  บาท จ านวน   5,300  บาท ลว. 21 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   96/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   7,050  บาท จ านวน   7,050  บาท ลว. 21 เมษายน 2563

บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จ ากดั บริษัท  ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต ปฏิบัติถกูต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   97/2563
เฉพาะเจาะจง จ านวน   2,670  บาท จ านวน   2,670  บาท ลว. 21 เมษายน 2563

29 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 7,050.00 7,050.00

30 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 2,670.00 2,670.00

1,520.00 1,520.00

28 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 5,300.00 5,300.00

23
จ้างเหมาบริการงานช่วยส ารวจและ

ออกแบบ
66,000.00 66,000.00

24 จัดซื อน  ามันเชื อเพลิง 63,556.00 63,556.00

25 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 6,150.00 6,150.00

26 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 2,650.00 2,650.00

27 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ



กิจการร่วมค้า หจก.ร่วมจติโชติเพิ่มพูนทรัพย์
 และบริษัท ลานนา แมชชีนเนอร่ี จ ากัด

กิจการร่วมค้า หจก.ร่วมจติโชติเพิ่มพูน
ทรัพย์ และบริษัท ลานนา แมชชีนเนอร่ี
 จ ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   19/2563

E-bidding จ านวน   9,460,000  บาท จ านวน   9,460,000  บาท ลว. 1 เมษายน 2563

กิจการร่วมค้า หจก.ร่วมจติโชติเพิ่มพูนทรัพย์
 และบริษัท ลานนา แมชชีนเนอร่ี จ ากัด

กิจการร่วมค้า หจก.ร่วมจติโชติเพิ่มพูน
ทรัพย์ และบริษัท ลานนา แมชชีนเนอร่ี
 จ ากัด

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   20/2563

E-bidding จ านวน   18,560,000  บาท จ านวน   18,560,000  บาท ลว. 1 เมษายน 2563

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   21/2563

วธิี
เฉพาะเจาะจง

จ านวน   242,000  บาท จ านวน   242,000  บาท ลว. 10 เมษายน 2563

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   22/2563

E-bidding จ านวน   32,000  บาท จ านวน   32,000  บาท ลว. 10 เมษายน 2563

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   23/2563

วธิี
เฉพาะเจาะจง

จ านวน   60,000  บาท จ านวน   60,000  บาท ลว. 10 เมษายน 2563

34

ซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 ส านักงาน
ทรัพยากรน  าภาค 9 ต.วงัทอง       อ.
วงัทอง จ.พิษณุโลก 2 เคร่ือง

32,000.00 32,000.00

35

ซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ส านักงาน
ทรัพยากรน  าภาค 9 ต.วงัทอง       อ.
วงัทอง จ.พิษณุโลก 4 เคร่ือง

60,000.00 60,000.00

32

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าพร้อม
ระบบกระจายน  า สนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จ
ริม บ้านก้อ ม.3 ต.แม่จริม อ.แม่จริม 
จ.น่าน

22,162,000.00 18,560,000.00

33

ซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 ส านักงาน
ทรัพยากรน  าภาค 9 ต.วงัทอง       อ.
วงัทอง จ.พิษณุโลก 11 เคร่ือง

242,000.00 242,000.00

31
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างก็บน  าครก
กลาง พร้อมระบบกระจายน  า ต าบล
น  าปั้ว อ าเภอเวยีงสา    จงัหวดัน่าน

14,206,100.00 9,460,000.00



บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   24/2563

วธิี
เฉพาะเจาะจง

จ านวน   26,700  บาท จ านวน   26,700  บาท ลว. 10 เมษายน 2563

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   25/2563

วธิี
เฉพาะเจาะจง

จ านวน   36,000  บาท จ านวน   36,000  บาท ลว. 11 เมษายน 2563

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   26/2563

วธิี
เฉพาะเจาะจง

จ านวน   25,000  บาท จ านวน   25,000  บาท ลว. 11 เมษายน 2563

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   27/2563

วธิี
เฉพาะเจาะจง

จ านวน   145,000  บาท จ านวน   145,000  บาท ลว. 11 เมษายน 2563

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   28/2563

วธิี
เฉพาะเจาะจง

จ านวน   24,000  บาท จ านวน   24,000  บาท ลว. 11 เมษายน 2563

40

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เคร่ืองพิมพ์ Mulifunction        
แบบฉีดหมึก Inkjet ส านักงาน
ทรัพยากรน  าภาค 9 ต.วงัทอง       อ.
วงัทอง จ.พิษณุโลก 10  เคร่ือง

24,000.00 24,000.00

38

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ือง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 va 
ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 9       ต.
วงัทอง อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก      10 
 เคร่ือง

25,000.00 25,000.00

39

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ือง
สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 ส านักงาน
ทรัพยากรน  าภาค 9       ต.วงัทอง อ.
วงัทอง จ.พิษณุโลก      10  เคร่ือง

145,000.00 145,000.00

36

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 ส านักงาน
ทรัพยากรน  าภาค 9       ต.วงัทอง อ.
วงัทอง จ.พิษณุโลก       3 เคร่ือง

26,700.00 26,700.00

37

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ือง
สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ส านักงาน
ทรัพยากรน  าภาค 9       ต.วงัทอง อ.
วงัทอง จ.พิษณุโลก      1  เคร่ือง

36,000.00 36,000.00



บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   28/2563

วธิี
เฉพาะเจาะจง

จ านวน   24,000  บาท จ านวน   24,000  บาท ลว. 11 เมษายน 2563

หจก. วงศ์สระหลวงก่อสร้าง หจก. วงศ์สระหลวงก่อสร้าง ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   29/2563

E-bidding จ านวน   6,000,000  บาท จ านวน   6,000,000  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

หจก. ตรีรัตน์การโยธา หจก. ตรีรัตน์การโยธา ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   30/2563

E-bidding จ านวน   37,900,000  บาท จ านวน   37,900,000  บาท ลว. 13 เมษายน 2563

หจก. อึ งแซเฮง หจก. อึ งแซเฮง ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   31/2563

E-bidding จ านวน   31,764,000  บาท จ านวน   31,764,000  บาท ลว. 23 เมษายน 2563

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไข สทภ.9   32/2563

วธิี
เฉพาะเจาะจง

จ านวน   360,000  บาท จ านวน   360,000  บาท ลว. 23 เมษายน 2563

44
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น  าพิจติร 
ต าบลวดัขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวดั
พิจติร

39,042,355.00 31,764,000.00

45

จดัซื อชุดโปรแกรมจดัการส านักงานที่
มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย 
ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 9       ต.
วงัทอง อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก

360,000.00 360,000.00

42
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
บังคับน  าบางคลาน ต าบลบางคลาน 
อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจติร

6,780,300.00 6,000,000.00

43

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า
เชือ่มต่อโครงข่ายน  าบึงน้อย-บึงน  า
ด้วน หมูท่ี่ 1,2 ต าบลไร่อ้อย     
อ าเภอพิชัย จงัหวดัอุตรดิตถ์

48,560,000.00 37,900,000.00

41

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เคร่ืองพิมพ์ Mulifunction        
แบบฉีดหมึก Inkjet ส านักงาน
ทรัพยากรน  าภาค 9 ต.วงัทอง       อ.
วงัทอง จ.พิษณุโลก 10  เคร่ือง

24,000.00 24,000.00


