
nudnuiายท£1&มทNBการ

ปร£เภฬนฝานงานกาทf j  ทงกไทรปททรทงฟานฟ๖ง Au 

ปร£1กฬฝทนนปานงานกากfg IMHมาทฟานท 
กระหราง กร£หรางมนาก'tหน 

รฟัทกรม/รฟโทนนานงาน 1509902334 
ฟททรม/ฟทนนานงาน 1หกนาทฟาบทโนน4ง 

<งน-โท นกรราชเมา
โรการ4ทนา ประทากรากาเแทหรท0กฟ' (e-bidding) 

ประIทหทารฟโกนา 4างท1ทท4^
ประIกหโกรงการ 4«ฟเทฟโกฟ'างกามฟนกทนปทฟ 

ประIกหฟ’ท•เ ฟ'างท่ท•ฟางหางทะ1รานนทIนเนม 
ททานะโกรงการ โกรงการtfงนมก

ทรน/ฟาปโก'งาน
รนฟ

1}ระกๆ«1
เ4เนหวน

ค'งห เคร|<̂
ไ เพ งการ

คทานะ 
โเพงการ

11ทาร<«จ«า ว ง แ น ftไรทน 
การคครท 

u U
งม 1เรระท ผ  

(บาห)

ราmft 
ค'•ห า 
(บาห)

NSฟาง % นะ 
ป ระน ป ั«  การบระ! ปร^^ฟว์ 

คากร

5301001-1ททบา•คาม■โนน

1?«^2334-1ทสมา•คาบ•

ทว•ราสา4'างท่&Mfาง 
โสรงทา1ค&11̂าสนน •■•. 08/01/2561 นสรรารเมา 61017014691 บ9หารเญญา ประกว•ราสา

รแททรaOกค (e
น(ฬ1ก9)

2,776,000.00 1,580,000.00 1,196,000.00 43.08 หาง>(นคานคาท'•รนกร 
ฬ ญ ห fwtf

l}Tะกว•ราสา•^างria•fาง 
โทรงทารปfนปรงทนน ••«. 19/10/2561 นสรรามAนา 61107103471 บ^หารเญญา ประทว•ราสา

2iAกหรอปิทค (e- 
bidding)

1,600,000.00 1,410,000.00 190,000.00 11.88 หางหนคานคาท’•
โช•ชะ โงเไ aovtfvitf

ประกวสราสา^างทอส+าง 
โสรงทารria« fiงสนน

03/12/2561 นสรราชเมา 51117309204 บ1นารเญญา ประทาสราสา
ร 1เ กหรaOกค (e-
bidding)

850,000.00 592,000.00 258,000.00 30.35 หางหนฟานคาท'ส 
โ•ราช่ฬ•ณะ

โ ร̂ะทวสราสา^างคอค^าง 
โสรงทารขสาขคาาราจรทนน

02/04/2562 บสรราชเบา 62027260269 รโอบส■ารร 
คาสญโน

ประทา•ราสา 
ร 1เททร30ทค (e- 
bidding)

20,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 25.00 นคหท ช.!)•รสนค 1W3 คาท่'• 0305536001
253 k

ประทวสราสา^าง/1อส+>งโสร 
ท า ร ท น น  ส■■.ทนน

03/05/2562 นสรราชเมา 62047416828 iftv  ารเ'ญญา ประกา•ราสา
เแททรaOกค (e
bidding)

550,000.00 376,000.00 174,000.00 31.64 เ•าพอง 2559

.J•Tาสา<างriD■^าง 
ไพรง์การทa■รางสนม •■•.

30/05/2562 นสรราชเมา 62057382563 บ%นารเ'ญญา ประทา•ราสา
ร1เทหรbQกค (e- 
biddlng)

873,000.00 585,000.00 288,000.00 32.99 ค•าทอง 2559

โเรรทา•ราสา^างทa^fาง 
โสรงทารทBHf>งาางหอ

19/06/2562 นสรราชเมา 62067116930 ไสันารเ'ญญา ประทา•ราสา 
ร1เกทรaflกค (e- 
bidding)

1,970,000.00 1,533,988.00 436,012.00 22.13 หางหนคานคา(โ•
โ•ราชคารงคฬการ

1)ระทว||ราสา^างท3ส+ใงาาง หaระบานงำ •■■.สนน
15/07/2562 นสรราชเมา 62067483197 บ9หารค'ญรเ̂ า ประกา•ราสา 

รแททรaOทค (e
bidding)

810,000.00 767,000.00 43,000.00 5.31 หางหนคานคาท'• 4
im n d aM fiง

ประกวสราสา^างทอ^รใง 
โสรงทารทa«fางสนน •■■.

08/08/2562 นสรราชเมา 62077050431 ifau^■ารร 
คาสญใน

ประกา•ราสา 
รแกทรaปกค (e-

3,314,000.00 2,160,000.00 1,154,000.00 34.82 มะคาฬ'ฒนาการ 0303532000
510

bklding)

หมายเห«i: ผทรามนอง เปีนงบปรรมาทเ ร า ค า ห า  นคะ %ประหฝัค ในบรรา^ท  ̂%ประหฝัค ปี|)|าเปีน N/A จะไปQกปามารวมในNครามบรร\^ทเ1ค¥โาย



5301001>1ททนารสาม•โนน40

1?ะ^'^233^1ท«บา•สาม•

รานงาน1านatifiufiMannร0โทฟ้04เท<า'1

ปรรฬฬนฝานงานกาทf j  ทงท'ท‘ทเกท1D4ฟานvTdง น  

ประเกMฝทนนฝานงานกากf ]  เาเกนา8ฟาน8 
กระทราง กระนรางนนากาหน 

รฝเaกรม/รvTaนฝานงาน 1509902334 
ฟDกรม/ฟ0นฝานงาน เหกมาaฟานaานน4ง 

4งนรก นกรราชเมา
รเทาร4กนา ประทากราทาfiแกหรท0 กฟ (e-bidding) 

ประเกหการ4'กนา ฟท
ประเกหโกรงการ 4กฟท4ก4'างกามฟนกทนปกฟ 

ประเกหฬทก รท^ทรเโ(นรfนานหานนะนaะชนฟง 
ททานะโกรงการ โทรงการฟ่งนมก

กรน/ฟาฟักฟๆน ปรมกา*!
l4 cvชาน

โ*!รงการ
สกานร 

โ*!รงการ
า ง ร ท น  

การฟเ•นา

งนtheนา fu 
(นาน)

รา•าฟ้
5*'*ไ(นาน)

ฝ , ะ ง .  ฝ ^ * ,

รก่า•ภ•าฟ'ร!รทมรรกก 27/08/2562 นเพรา๗ มา 62067341133 น^นารฟญญา ปรรกา•ราคา 4,800,000.00
รยร)J•ฝDU «นาค 6 ส'น 6 ifa รเฟกm afln if (e

bidding)

3,920,000.00 880,000.00 18.33 น9ไรุ่๒ เ3•น)■ llALMai
4■ไสิ*1

รวมฬโ!วนงานเทสมา■สาม•โนน
«ง

4,800,000.00 3,920,000.00 880,000.00 18.33

หมายเห*!: พลรามของ เ3บงบประมาณ ราคาฟ้^*เหา แคะ %ประห^ค ใบบรรฬ'คฟ้ %ประหฝ็'ค ปี*เาเIIบ N/A จะ'โปถูกปามารามใบผครามบรรไ^ตฟคVโาย


