


 

 

  รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรมทรัพยากรนํ้า (M๖๓๐๘๐๐๑๕๗๓๒) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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๑ P๖๓๐๘๐๐๒๐๔๔๘ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานนํ้าตก (อุทยานแหง

ชาติธารโบกขรณี) หมูท่ี ๒ ตําบลอาวลึกใต อําเภอ

อาวลึก จังหวัดกระบ่ี ๑ แหง

๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๒ P๖๓๐๘๐๐๒๐๕๑๒ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานปากหาน หมูที่ ๖

ตําบลคลองฉนวน อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

๑ แหง

๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๓ P๖๓๐๘๐๐๒๐๕๐๗ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานขุนราษฎร หมูท่ี ๑

ตําบลทุงเตาใหม อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

๑ แหง

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๔ P๖๓๐๘๐๐๒๐๕๐๑ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานสะพานสอง หมูท่ี ๖

ตําบลทุงเตาใหม อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

๑ แหง

๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๕ P๖๓๐๘๐๐๒๐๔๙๓ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานคลองควน หมูท่ี ๘

ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี

๑ แหง

๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๖ P๖๓๐๘๐๐๒๐๔๘๔ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อุทยานแหงชาติหมูเกาะ

พยาม หมูที่ ๒ ตําบลเกาะพยาม อําเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง ๑ แหง

๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓
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๗ P๖๓๐๘๐๐๒๐๔๗๗ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานอาวเคย หมูที่ ๔ ตําบล

มวงกลวง อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ๑ แหง

๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๘ P๖๓๐๘๐๐๒๐๔๗๒ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานบางเบน หมูที่ ๒ ตําบล

มวงกลวง อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ๑ แหง

๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๙ P๖๓๐๘๐๐๒๐๔๖๖ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานโพธิ์ทอง หมูท่ี ๖ ตําบล

เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ๑ แหง

๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๐ P๖๓๐๘๐๐๒๐๔๕๖ ซอมแซมระบบประปาหมูบานกอนสงมอบทรัพยสินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานคลองสง หมูที่ ๑๓

ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ๑ แหง

๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๑ P๖๓๐๘๐๐๒๐๓๓๖ กอสรางระบบกระจายนํ้าสนับสนุนพ้ืนที่เกษตร ๒๐๐๐

ไร บางดี หมูที่ ๔ ตําบลพวงพรมคร อําเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎรธานี ๑ แหง

๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๒ P๖๓๐๘๐๐๒๐๓๓๑ ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงนํ้าทุงจอ ตําบลเสวียด

อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ๑ แหง

๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๓ P๖๓๐๘๐๐๒๐๓๑๘ กอสรางระบบสงนํ้าจากฝายคลองแพรกขวาสนับสนุน

พ้ืนที่เกษตร ๒๐๐๐ ไร ตําบลบานนา อําเภอกะเปอร

จังหวัดระนอง ๑ แหง

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๔ P๖๓๐๘๐๐๒๐๓๑๕ อนุรักษฟนฟูคลองไทรมาศ ชวง ๑ ตําบลบางเหรียง

ตําบลโคกเจริญ ตําบลทับปุด ตําบลมะรุย ตําบลนาเหนือ

อําเภอทับปุด อําเภออาวลึก จังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี

๑ แหง

๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๕ P๖๓๐๘๐๐๒๐๒๙๖ ปรับปรุงฟนฟูคลองโตนดิน-คลองกระโสม หมูท่ี ๕

ตําบลถ้ํา อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ๑ แหง

๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๖ P๖๓๐๘๐๐๒๐๒๙๓ กอสรางระบบสงนํ้าจากฝายคลองปลายพูสนับสนุนพื้นที่

เกษตร ๒๐๐๐ ไร ตําบลทานา อําเภอกะปง จังหวัด

พังงา ๑ แหง

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓
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๑๗ P๖๓๐๘๐๐๒๐๒๙๐ กอสรางระบบสงนํ้าจากฝายคลองแพรกซายสนับสนุน

พ้ืนที่เกษตร ๒๐๐๐ ไร ตําบลโคกเจริญ อําเภอทับปุด

จังหวัดพังงา ๑ แหง

๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๘ P๖๓๐๘๐๐๒๐๒๘๖ ปรับปรุงฟนฟูคลองมิน หมูท่ี ๒ ตําบลจันดี อําเภอฉวาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แหง

๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๙ P๖๓๐๘๐๐๒๐๒๘๒ ปรับปรุงฟนฟูคลองคุดดวน ตําบลละอาย ตําบลสวนขัน

อําเภอฉวาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑

แหง

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๒๐ P๖๓๐๘๐๐๒๐๒๗๖ ปรับปรุงฟนฟูสระนํ้าดอนทิงทวด หมูท่ี ๑๑ ตําบลบาง

หมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แหง

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

 


