
ล ำดบัที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม
(กว้ำงxยำวxหนำ)

สถำนทีด่ ำเนินกำร จ ำนวนเงิน 
(บำท)

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางหลวงทอ้งถิ่น รหสัสาย
ทาง นว.ถ. 1 – 0076 บา้นวงัซ่าน – 
บา้นตะกรุด – บา้นธารมะยม ต าบลวงัซ่าน 
เชื่อมต่อ ต าบลเขาชนกัน อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 315 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่
 1,890 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบรรพตพสัิย 
จังหวดันครสวรรค์ เชื่อมต่อ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษณบรีุ จังหวดัก าแพงเพชร 
(ช่วงที่ 2)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 285 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่
 1,710 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 
ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ เชื่อมต่อ 
ต าบลกลางแดด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 320 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่
 1,920 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,050,000

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ต าบลหกูวาง 
เชื่อมต่อ ต าบลทา่ง้ิว อ าเภอบรรพตพสัิย จังหวดั
นครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 270 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่
 1,620 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

ประชำสัมพันธ์งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2559 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์
อ ำเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

        องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขอประชำสัมพันธ์งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนประเภททีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง 

ตรวจสอบกำรใชจ้่ำยเงินงบประมำณให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มปีระสิทธิภำพและประสิทธิผล ดงัน้ี
ทีจ่ะด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี 2559 เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 156,183,000 บำท เพ่ือแจ้งให้ทุกท่ำนไดท้รำบและร่วมกัน



5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 
ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ
ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 315 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,890 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่เล่ย์ เชื่อมต่อ ต าบลเขาชนกัน 
อ าเภอแม่วงก์ จังหวดันครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 410 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
2,460 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,300,000

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ต าบลส าโรงชัย 
เชื่อมต่อ ต าบลวงัข่อย อ าเภอไพศาลี 
จังหวดันครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 295 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่
 1,770 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกรด 
อ าเภอบรรพตพสัิย เชื่อมต่อ ต าบลหนองเต่า 
อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 610 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่
 3,660 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 ต าบลพระนอน 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ 
ต าบลวงัมหากร อ าเภอทา่ตะโก 
จังหวดันครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 320 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,920 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 15 
ต าบลแม่เปนิ อ าเภอแม่เปนิ 
จังหวดันครสวรรค์ เชื่อมต่อ ต าบลระบ า อ าเภอ
ลานสัก จังหวดัอุทยัธานี

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 410 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
2,460 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,300,000



11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 
ต าบลสร้อยละคร เชื่อมต่อ ต าบลวงัม้า อ าเภอ
ลาดยาวจังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 295 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,770 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 
ต าบลบางตาหงาย เชื่อมต่อ 
ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสัิย จังหวดั
นครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 510 เมตร หรือ
มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 3,060 
ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,600,000

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 
ต าบลบา้นแดน เชื่อมต่อ ต าบลบางแก้ว อ าเภอ
บรรพตพสัิย จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 280 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,680 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 
ต าบลบงึปลาท ูเชื่อมต่อ  ต าบลหนองกรด 
อ าเภอบรรพตพสัิย จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 555 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
3,330 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 
ต าบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ 
ต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดั
นครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 320 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,920 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองยาว เชื่อมต่อ ต าบลวงัม้า อ าเภอ
ลาดยาว จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 320 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,920 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000



17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 
ต าบลหว้ยน้ าหอม อ าเภอลาดยาว เชื่อมต่อ 
ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 255 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,530 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 เขตเทศบาลต าบล
ทา่ตะโก เชื่อมต่อ ต าบลทา่ตะโก อ าเภอทา่ตะโก
 จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 385 เมตร ไหล่
ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่
 2,310 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,200,000

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 
ต าบลเนินขี้เหล็ก เชื่อมต่อ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอ
ลาดยาว จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 320 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,920 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7, 8, 13, 14 
ต าบลวดัไทรย์ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวดันครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 830 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
4,980 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 3,300,000

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ต าบลตาสัง 
เชื่อมต่อ ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพสัิย 
จังหวดันครสวรรค์ (ส้ินสุดสายทาง)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 335 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
2,010 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,200,000

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 
ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ 
ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 315 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,890 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000



23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 
ต าบลเกรียงไกร เชื่อมต่อ ต าบลบงึเสนาท 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 320 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,920

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 
ต าบลบางม่วง เชื่อมต่อ ต าบลบงึเสนาท อ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 320 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองนมววั เชื่อมต่อ ต าบลสระแก้ว 
อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร ยาว 320 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 
1,920 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

26 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล 
หมู่ที่ 15 ต าบลหนองกระโดน เชื่อมต่อ ต าบล
บา้นแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดั
นครสวรรค์

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเค
พซีล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 280 เมตร ไหล่ทาง
กวา้งข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรเคพซีลไม่น้อยกวา่ 
1,960 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

27 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล 
หมู่ที่ 15, 12 ต าบลหนองบวั เชื่อมต่อ ต าบล
วงับอ่, ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบวั จังหวดั
นครสวรรค์

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเค
พซีล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรเคพซีลไม่น้อยกวา่ 3,600
 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

28 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล 
หมู่ที่ 15, 18 ต าบลหนองบวั เชื่อมต่อ ต าบล
วงับอ่ อ าเภอหนองบวั 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเค
พซีล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,195 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรเคพซีลไม่น้อยกวา่ 
7,170 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000

29 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล 
หมู่ที่ 2 ต าบลตากฟา้ เชื่อมต่อ 
ต าบลพนุกยูง อ าเภอตากฟา้ 
จังหวดันครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเค
พซีล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 530 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรเคพซีลไม่น้อยกวา่ 3,180
 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000



30 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล 
หมู่ที่ 2 ต าบลวงัน้ าลัด เชื่อมต่อ 
ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาลี 
จังหวดันครสวรรค์ (ส้ินสุดสายทาง)

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเค
พซีล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 410 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรเคพซีลไม่น้อยกวา่ 2,460
 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,500,000

31 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต
 หมู่ที่ 2 ต าบลพรหมนิมิต เชื่อมต่อ ต าบลตาคลี
 อ าเภอตาคลี 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 605 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่น้อยกวา่
 3,630 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,700,000

32 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต
 หมู่ที่ 3 ต าบลพยุหะ เชื่อมต่อ ต าบลทา่น้ าอ้อย
 อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 495 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่น้อยกวา่
 2,970 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,500,000

33 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ต าบลตะคร้อ 
เชื่อมต่อ ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวดั
นครสวรรค์

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 8.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
 ยาว 1,820 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 14,560 
ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,200,000

34 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ต าบลนาขอม อ าเภอ
ไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ เชื่อมต่อ ต าบลซับ
น้อย อ าเภอวเิชียรบรีุ 
จังหวดัเพชรบรูณ์

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 8.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
 ยาว 1,440 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 11,520 
ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,200,000

35 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ต าบลวงัม้า เชื่อมต่อ
 ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จังหวดั
นครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
 ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 7,800 
ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

36 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ต าบลหวัถนน 
อ าเภอทา่ตะโก เชื่อมต่อ ต าบลเขากะลา อ าเภอ
พยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 8.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
 ยาว 2,190 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรลูกรังไม่น้อยกวา่ 17,520 
ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,800,000



37 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ต าบลวงัข่อย อ าเภอ
ไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ เชื่อมต่อ ต าบลภนู้ า
หยด อ าเภอวเิชียรบรีุ 
จังหวดัเพชรบรูณ์

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 8.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
 ยาว 1,240 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรลูกรังไม่น้อยกวา่9,920 
ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,200,000

38 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ทางหลวงทอ้งถิ่น รหสัสาย
ทาง นว.ถ. 1 - 0071 หมู่ที่ 5 - 8 ต าบลตาก
ฟา้ อ าเภอตากฟา้ เชื่อมต่อ ต าบลหว้ยหอม 
อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 7.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 1,630 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหนิคลุกไม่น้อย
กวา่ 11,410 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000

39 ก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 15, 10 
ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ต าบล
หนองหลวง อ าเภอทา่ตะโก 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 1,420 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหนิคลุกไม่น้อย
กวา่        8,520 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,300,000

40 ก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 5 ต าบลวงับอ่ 
อ าเภอหนองบวั เชื่อมต่อ ต าบลวงัน้ าลัด อ าเภอ
ไพศาลี จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 955 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรหนิคลุกไม่น้อยกวา่
 5,730 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

41 ก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 6 ต าบลโคกเด่ือ 
เชื่อมต่อ ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวดั
นครสวรรค์

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 1,470 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหนิคลุกไม่น้อย
กวา่ 8,820 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,300,000

42 ก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 9 
ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคลี เชื่อมต่อ ต าบล
อุดมธญัญา อ าเภอตากฟา้ 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 7.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 4,970 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหนิคลุกไม่น้อย
กวา่ 34,790 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 4,500,000

43 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล ทาง
หลวงทอ้งถิ่น รหสัสายทาง นว.ถ. 
1 – 0002 สายเกยไชย – คลองส าพรึง ต าบล
เกยไชย เชื่อมต่อ ต าบลพนัลาน อ าเภอชุมแสง 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเค
พซีล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,285 เมตร ไหล่ทาง
กวา้งข้างละ 1.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีลไม่
น้อยกวา่ 10,280 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 2,800,000



44 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ 3
 ต าบลหวัดง เชื่อมต่อ 
ต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเล้ียว 
จังหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเค
พซีล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 395 เมตร ไหล่ทาง
กวา้งข้างละ 1.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีลไม่
น้อยกวา่ 3,160 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,300,000

45 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต ทางหลวงทอ้งถิ่น รหสัสายทาง นว.ถ. 
1 – 0005 สายบา้นนอก – 
บา้นเนินแสมสาร ต าบลเขาทอง เชื่อมต่อ ต าบล
นิคมเขาบอ่แก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดั
นครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 420 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อม
สร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 2,520 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

46 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต ทางหลวงทอ้งถิ่น รหสัสายทาง นว.ถ. 
1 – 0009 บา้นทบัชุมพล – 
บา้นวงัไผ่ ต าบลหนองกรด เชื่อมต่อ 
ต าบลนครสวรรค์ตก 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 420 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อม
สร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 2,520 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

47 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต ทางหลวงทอ้งถิ่น รหสัสายทาง นว.ถ. 
1 – 0040 สายบา้นวดัส าโรง (บา้นน้ าทรง – 
สะแกกรัง) ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 410 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อม
สร้าง ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 2,460 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

48 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต ทางหลวงทอ้งถิ่น รหสัสายทาง นว.ถ. 
1 – 0064 บา้นลาดยาว – 
บา้นวงัยาง ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว 
จังหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตรหนา 0.04 เมตร
 ยาว 340 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้าง
ละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อม
สร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 2,720 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000



49 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต ทางหลวงทอ้งถิ่น รหสัสายทาง นว.ถ. 
1 - 0087 บา้นหนองมะค่า – บา้นหนองไม้
เสียบ ต าบลตาคลี, 
ต าบลช่องแค อ าเภอตาคลี เชื่อมต่อ 
ต าบลเขาชายธง อ าเภอตากฟา้ 
จังหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 620 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้าง
ละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อม
สร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 4,960 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000

50 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต สายเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา 
หมู่ที่ 4 ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี 
เชื่อมต่อ ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ 
จังหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 610 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อม
สร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 3,660 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,500,000

51 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต หมู่ที่ 10 ต าบลสร้อยทอง เชื่อมต่อ 
ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 870 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อม
สร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 5,220 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000

52 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต หมู่ที่ 5  ต าบลเขากะลา เชื่อมต่อ 
ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวดันครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 490 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อม
สร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 2,940 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,100,000

53 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต หมู่ที่ 6 ต าบลตาคลี เชื่อมต่อ ต าบล
หวัหวาย อ าเภอตาคลี 
จังหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ยาว 580 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้าง
ละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อม
สร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 4,940 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000



54 เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต หมู่ที่ 1 ต าบล
ช่องแค เชื่อมต่อ ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี 
จังหวดันครสวรรค์

เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ยาว 1,045 
เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
6,270 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000

55 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน้ าเสีย ภายใน
โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวบงึบอระเพด็ หมู่
ที่ 3 ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน้ า
เสียประกอบด้วย ระบบรวบรวมน้ า
เสีย,ระบบบ าบดัน้ าเสียแบบไม่เติม
อากาศ,ระบบบ าบดัน้ าเสียแบบบงึ
ประดิษฐ์,งานปรับปรุงภมูิทศัน์และ
แสงสวา่ง

จ.นครสวรรค์ 22,650,000

56 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 - 7 
ต าบลนครสวรรค์ออก เชื่อมต่อ ต าบลหนองปลิง
 อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 2.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 14.00 
เมตร ก้นกวา้ง 5.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 1,740 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
46,980.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,600,000

57 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 ต าบลชุมตาบง 
อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ เชื่อมต่อ 
ต าบลไผ่เขียว อ าเภอสวา่งอารมณ์ 
จังหวดัอุทยัธานี

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 25.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
10.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร
 ยาว 2,800 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 25.00 
เมตร ก้นกวา้ง 14.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 1,870 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
43,945.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,500,000



58 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยถั่วใต้ เชื่อมต่อ 
ต าบลหว้ยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบวั 
จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 14.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร 
ยาว 2,040 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 15.00 
เมตร ก้นกวา้ง 6.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 2,040 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
29,376.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

59 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยใหญ่ เชื่อมต่อ 
ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอหนองบวั 
จังหวดันครสวรรค์

ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกวา้งเฉล่ีย 
9.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 1.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร ยาว 
1,300 เมตร ด าเนินการขุดลอกให้
มีขนาดปากกวา้ง 12.00 เมตร ก้น
กวา้ง 3.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 21,060 
ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 สภาพเดิมปากกวา้งเฉล่ีย 
7.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 1.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ยาว 
1,750 เมตร ด าเนินการขุดลอกให้
มีขนาดปากกวา้ง 8.00 เมตร ก้น
กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 1,750 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 11,156.25 
ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,100,000



60 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1, 3, 4 ต าบลบา้นมะเกลือ 
เชื่อมต่อ ต าบลบางม่วง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวดันครสวรรค์

ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกวา้งเฉล่ีย 
8.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 4.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 
1,600 เมตร ด าเนินการขุดลอกให้
มีขนาดปากกวา้ง 10.00 เมตร ก้น
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 7,200.00 
ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิม
ปากกวา้งเฉล่ีย 10.00 เมตร ก้น
กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร 
ด าเนินการขุดลอกใหม้ีขนาด
ปากกวา้ง 12.00 เมตร ก้นกวา้ง 
3.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 16,150.00 ลูกบาศก์
เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

61 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 10, 11, 15 
ต าบลหนองกลับ เชื่อมต่อ ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอหนองบวั จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 14.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 1,980 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 18.00 
เมตร ก้นกวา้ง 9.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 1,980 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
42,570.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,600,000

62 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 10, 5 ต าบลเขาชนกัน 
เชื่อมต่อ ต าบลวงัซ่าน อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 10.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร 
ยาว 6,200 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 14.00 
เมตร ก้นกวา้ง 5.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 2,170 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
28,427.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000



63 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่เล่ย์ เชื่อมต่อ 
ต าบลเขาชนกัน อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวดันครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 20.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
14.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร
 ยาว 8,500 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 28.00 
เมตร ก้นกวา้ง 14.00 เมตร ลึก 
3.50 เมตร ยาว 1,610 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
49,910.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,700,000

64 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 12 ต าบลหวัหวาย เชื่อมต่อ
 ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์

ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกวา้งเฉล่ีย 
16.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 7.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.70 เมตร ยาว 
300 เมตร ด าเนินการขุดลอกใหม้ี
ขนาดปากกวา้ง 18.00 เมตร ก้น
กวา้ง 7.50 เมตร ลึก 3.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 7,522.50 
ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิม
ปากกวา้งเฉล่ีย 7.00 เมตร ก้น
กวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
ด าเนินการขุดลอกใหม้ีขนาด
ปากกวา้ง 10.00 เมตร ก้นกวา้ง 
2.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 7,262.50 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 500,000



65 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 13, 10 ต าบลหนองบวั 
เชื่อมต่อ ต าบลวงับอ่ อ าเภอหนองบวั จังหวดั
นครสวรรค์

ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกวา้งเฉล่ีย 
5.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 4.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ด าเนินการขุดลอกให้
มีขนาดปากกวา้ง 11.00 เมตร ก้น
กวา้ง 3.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 23,812.50 
ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิม
ปากกวา้งเฉล่ีย 10.00 เมตร ก้น
กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.00 เมตร ยาว 520 เมตร 
ด าเนินการขุดลอกใหม้ีขนาด
ปากกวา้ง 11.00 เมตร ก้นกวา้ง 
3.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 
520 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 5,525.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

66 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ต าบลมหาโพธ ิเชื่อมต่อ 
ต าบลหนองเต่า  อ าเภอเก้าเล้ียว 
จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 5.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร 
ยาว 2,040 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 8.00 
เมตร ก้นกวา้ง 0.50 เมตร ลึก 
2.50 เมตร ยาว 2,040 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
14,331.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 700,000

67 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโพ เชื่อมต่อ 
ต าบลหวัหวาย อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 17.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
7.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 20.00 
เมตร ก้นกวา้ง 9.50 เมตร ลึก 
3.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
54,250.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000



68 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2, 4 ต าบลฆะมัง เชื่อมต่อ 
ต าบลทา่ไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 12.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.10 เมตร 
ยาว 3,275 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 20.00 
เมตร ก้นกวา้ง 10.00 เมตร ลึก 
2.50 เมตร ยาว 3,275 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
92,191.25 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 3,100,000

69 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2, 8 ต าบลหว้ยถั่วเหนือ 
เชื่อมต่อ ต าบลหว้ยถั่วใต้ อ าเภอหนองบวั 
จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 14.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
7.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 1,960 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 17.00 
เมตร ก้นกวา้ง 8.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 1,960 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
32,340.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,100,000

70 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ต าบลหวัหวาย เชื่อมต่อ 
ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกวา้งเฉล่ีย

15.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 6.00
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร ยาว
1,065 เมตร ด าเนินการขุดลอกให้
มีขนาดปากกวา้ง 20.00 เมตร ก้น
กวา้ง 11.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 1,065 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 29,394.00
ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิม
ปากกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ก้น
กวา้งเฉล่ีย 1.20 เมตร ลึกเฉล่ีย
1.00 เมตร ยาว 3,750 เมตร
ด าเนินการขุดลอกใหม้ีขนาด
ปากกวา้ง 8.00 เมตร ก้นกวา้ง
2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว
3,750 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 25,875.00 ลูกบาศก์
เมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000



71 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 ต าบลทา่ง้ิว เชื่อมต่อ 
ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพสัิย 
จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 21.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
14.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร
 ยาว 690 เมตร ด าเนินการขุดลอก
ใหม้ีขนาดปากกวา้ง 30.00 เมตร 
ก้นกวา้ง 15.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร ยาว 690 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
29,325.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

72 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 ต าบลบางตาหงาย 
อ าเภอบรรพตพสัิย เชื่อมต่อ ต าบลหวัดง 
อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 11.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
4.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร 
ยาว 2,020 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 14.00 
เมตร ก้นกวา้ง 5.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 2,020 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
29,391.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

73 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 ต าบลพนมเศษ เชื่อมต่อ 
ต าบลวงัใหญ่  อ าเภอทา่ตะโก จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 10.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 
ยาว 810 เมตร ด าเนินการขุดลอก
ใหม้ีขนาดปากกวา้ง 20.00 เมตร 
ก้นกวา้ง 11.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ยาว 810 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
29,767.50 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

74 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 ต าบลวงัซ่าน เชื่อมต่อ 
ต าบลแม่วงก์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 12.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 15.00 
เมตร ก้นกวา้ง 6.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 2,080 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
32,240.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,100,000



75 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6, 4, 11 ต าบลชุมตาบง 
อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ เชื่อมต่อ 
ต าบลไผ่เขียว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จังหวดั
อุทยัธานี

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 10.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 5,600 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 13.00 
เมตร ก้นกวา้ง 4.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 2,820 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
35,250.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,200,000

76 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลไพศาลี เชื่อมต่อ 
ต าบลวงัข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 4.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 15.00 
เมตร ก้นกวา้ง 6.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
57,000.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000

77 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกลับ เชื่อมต่อ
ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอหนองบวั 
จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 18.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
11.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร
 ยาว 1,320 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 19.00 
เมตร ก้นกวา้ง 10.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 1,320 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
34,452.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,300,000

78 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 ต าบลวงัใหญ่ เชื่อมต่อ 
ต าบลพนมเศษ  อ าเภอทา่ตะโก จังหวดั
นครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 18.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
11.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร
 ยาว 1,680 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 20.00 
เมตร ก้นกวา้ง 11.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 1,680 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
29,400.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000



79 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกลับ เชื่อมต่อ
ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอหนองบวั จังหวดั
นครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 12.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร 
ยาว 1,730 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 13.00 
เมตร ก้นกวา้ง 4.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 1,730 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
29,410.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

80 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8, 14, 3 ต าบลเขาชนกัน 
เชื่อมต่อ ต าบลวงัซ่าน อ าเภอแมว่งก์ 
จังหวดันครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 14.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 3,780 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 15.00 
เมตร ก้นกวา้ง 5.00 เมตร ลึก 
3.50 เมตร ยาว 1,970 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
29,550.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

81 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 ต าบลนิคมเขาบอ่แก้ว 
เชื่อมต่อ ต าบลเขากะลา อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 10.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 15.00 
เมตร ก้นกวา้ง 5.00 เมตร ลึก 
3.50 เมตร ยาว 1,850 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
37,000.00 ลูกบาศก์เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,400,000



82 ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างทอ่เหล่ียม ค .ส.ล. 
หมู่ที่ 2 ต าบลท านบ เชื่อมต่อ ต าบลทา่ตะโก 
อ าเภอทา่ตะโก จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 12.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
7.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 
ยาว 4,350 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 13.00 
เมตร ก้นกวา้ง 5.50 เมตร ลึก 
2.50 เมตร ยาว 4,350 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
38,606.25 ลูกบาศก์เมตร และมี
ทอ่ลอดเหล่ียม จ านวน 1 ช่อง 
ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8 
เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,500,000

83 ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 14
ต าบลบา้นไร่ อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 
เชื่อมต่อ ต าบลบอ่ถ้ า อ าเภอขาณุวรลักษณบรีุ 
จังหวดัก าแพงเพชร

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 11.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 15.00 
เมตร ก้นกวา้ง 6.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 1,170 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
22,815.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ก่อสร้างฝายน้ าล้น

จ.นครสวรรค์ 1,150,000

84 ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 4 
ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว เชื่อมต่อ 
ต าบลวงัซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวดันครสวรรค์ 
(ช่วงที่ 2)

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 26.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
15.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 3,000 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 29.00 
เมตร ก้นกวา้ง 17.00 เมตร ลึก 
3.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
24,700.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ก่อสร้างฝายน้ าล้น

จ.นครสวรรค์ 1,500,000



85 ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 5, 8 ต าบลตากฟา้ อ าเภอตากฟา้ เชื่อมต่อ
 ต าบลหว้ยหอม อ าเภอตาคลี 
จังหวดันครสวรรค์ (ช่วงที่ 3)

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 16.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
8.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 2,060 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 20.00 
เมตร ก้นกวา้ง 11.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 2,060 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
46,350.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ก่อสร้างฝายน้ าล้น

จ.นครสวรรค์ 2,000,000

86 ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้นและ
ทอ่เหล่ียม ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต าบลอุดมธญัญา 
อ าเภอตากฟา้ เชื่อมต่อ ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอทา่ตะโก จังหวดันครสวรรค์

ช่วงที่ 1 สภาพเดิมปากกวา้งเฉล่ีย 
15.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 7.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 
380 เมตร ด าเนินการขุดลอกใหม้ี
ขนาดปากกวา้ง 17.00 เมตร ก้น
กวา้ง 6.50 เมตร ลึก 3.50 เมตร 
ยาว 380 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 7,267.50 
ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 สภาพเดิม
ปากกวา้งเฉล่ีย 11.00 เมตร ก้น
กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
ด าเนินการขุดลอกใหม้ีขนาด
ปากกวา้ง 17.00 เมตร ก้นกวา้ง 
9.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 23,237.50 ลูกบาศก์
เมตร

จ.นครสวรรค์ 2,000,000



87 ขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 
ต าบลเก้าเล้ียว เชื่อมต่อ ต าบลหนองเต่า  
อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 7.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
0.60 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ด าเนินการขุด
ลอกใหม้ีขนาดปากกวา้ง 8.00 
เมตร ก้นกวา้ง 0.50 เมตร ลึก 
2.50 เมตร ยาว 247 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
747.18 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 2,499.64 ตารางเมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

88 ขุดลอกคลองพร้อมลงลูกรังคันคลอง หมู่ที่ 8 
ต าบลธารทหาร  อ าเภอหนองบวั เชื่อมต่อ 
ต าบลสายล าโพง อ าเภอทา่ตะโก 
จังหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลอง สภาพเดิมปากกวา้ง
เฉล่ีย 13.00 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 
5.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 
ยาว 810 เมตร ด าเนินการขุดลอก
ใหม้ีขนาดปากกวา้ง 20.00 เมตร 
ก้นกวา้ง 11.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ยาว 810 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
26,426.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ลงลูกรังคันคลองกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 810 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน
ลูกรังไม่น้อยกวา่ 3,240 ตาราง
เมตร

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

89 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโครงหลังคา 
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย (จิรประวติั) 
นครสวรรค์

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อม
โครงหลังคาของโรงเรียนสวน
กุหลาบวทิยาลัย (จิรประวติั) 
นครสวรรค์ ขนาดกวา้ง 20.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร

จ.นครสวรรค์ 3,500,000

90 ต่อเติมหลังคาโรงอาหารโรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลัย (จิรประวติั) นครสวรรค์

ค่าต่อเติมหลังคาโรงอาหารของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย 
(จิรประวติั) นครสวรรค์ ขนาดกวา้ง
 3.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร

จ.นครสวรรค์ 300,000



91 ก่อสร้างสะพานทางเดินบริเวณด้านหลังอาคาร
แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึบอระเพด็ไปอาคาร
เพาะพนัธุจ์ระเข้ ภายในโครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวบงึบอระเพด็ หมู่ที่ 3 ต าบลแควใหญ่ 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร

จ.นครสวรรค์ 6,800,000

92 ก่อสร้างหอ้งสุขา ชาย – หญิง บริเวณบอ่เลข
แปด ภายในโครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว
บงึบอระเพด็ หมู่ที่ 3 ต าบลแควใหญ่ 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์

ก่อสร้างหอ้งสุขา ชาย – หญิง ขนาด
 5.00x10.00 เมตร จ านวน 1 
หลัง แบง่เปน็หอ้งสุขาชาย 4 หอ้ง 
สุขาหญิง 5 หอ้ง สุขาผู้สูงอายุและ
ผู้พกิาร 2หอ้ง

จ.นครสวรรค์ 1,200,000

93 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัเรือนไทย ภายใน
โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวบงึบอระเพด็ 
หมู่ที่ 3 ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัเรือนไทย 
จ านวน 2 หลัง ขนาด 
9.10x10.50 เมตร โดยปรับปรุง
หลังคา รางน้ าฝน ผนังไม้ ฝ้าเพดาน
 ระบบปรับอากาศ บนัได ราวกันตก

จ.นครสวรรค์ 1,522,000

94 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสุขา ชาย – หญิง บริเวณ
ด้านหลังเรือนรับรอง (OTOP เดิม) ภายใน
โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวบงึบอระเพด็ 
หมู่ที่ 3 ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสุขา 
ชาย–หญิง ด้านหลังเรือนรับรอง 
(OTOP เดิม) ขนาด 6.40x10.60 
เมตร จ านวน 1 หลัง

จ.นครสวรรค์ 186,000

95 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสุขา ชาย – หญิง บริเวณ
ด้านหลังอาคารแสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึบอระเพด็ 
(ทา้ยเรือ) ภายในโครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว
บงึบอระเพด็ หมู่ที่ 3 ต าบลแควใหญ่ 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสุขา 
ชาย – หญิง บริเวณด้านหลังอาคาร
แสดงพนัธุสั์ตวน์้ าบงึบอระเพด็ (ทา้ย
เรือ) ขนาด 6.40x10.60 เมตร 
จ านวน 1 หลัง

จ.นครสวรรค์ 125,000

156,183,000


