คํานํา
ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Government

Fiscal

Management Information System) หรือที่เรียกยอวาระบบ GFMIS เปนระบบที่มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงระบบงานตางๆ เขาดวยกัน โดยการนําเขาขอมูลเพียงครั้งเดียว (Single Entry) ระบบจะบันทึก
รายการที่เกี่ยวของใหโดยอัตโนมัติและปรับปรุงขอมูลทันทีทันใด
ระบบงบประมาณ เปนระบบงานเริ่มตนที่จะสงขอมูลเขาสูระบบ GFMIS ซึ่งจะทําใหเกิด
ขอมูลหลักดานงบประมาณ ประกอบดวย รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัส
บัญชีงบประมาณ (รายการผูกพันงบประมาณ) ตลอดจนรหัสหนวยรับงบประมาณ (รหัสศูนยตนทุน) เพื่อเปน
ฐานขอมูลรองรับระบบการจัดซื้อจัดจาง และ ระบบเบิกจาย ตลอดจนการรายงานสําหรับผูบ ริหารแตละระดับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานปลัดบัญชีทหาร จึงไดจัดทําคูม ือรหัส งบประมาณ
ระบบ GFMIS ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ดานงบประมาณ ดานการจัดซือ้ จัดจาง และดานการเบิกจาย ตามระบบ GFMIS ไดอยางถูกตอง
กองงบประมาณ สํา นัก งานปลัด บัญ ชีท หาร หวัง เปน อยา งยิ่ง วา คูมือ ฉบับ นี้จ ะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของสวนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ใหสามารถปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS

ไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ และหากมีข อ เสนอแนะหรือ ขอ คิด เห็น ประการใดกรุ ณ าแจ ง ให

กองงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีทหาร ทราบดวย
กองงบประมาณ
สํานักงานปลัดบัญชีทหาร
ตุลาคม 2559

สารบัญ
รายการ

หนา

โครงสรางการเก็บขอมูลงบประมาณในระบบ GFMIS
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โครงสรางการเก็บขอมูลงบประมาณในระบบ GFMIS
ขอมูลหลักดานงบประมาณในระบบ GFMIS จะถูกเก็บในระบบดวยการประกอบ
กันของตัวเลขกําหนดเปนรหัส รวม 5 กลุมรหัส ดังนี้
1) รหัสกิจกรรมหลัก

เพื่อแสดงมูลคางบประมาณ แยกแสดงเปน 2 มิติ คือ

แยกตามพื้นที่จังหวัดที่เบิกจายงบประมาณ และแยกตามกิจกรรมหลักของสวนราชการ
2) รหัสงบประมาณ

เพื่อแสดงมูลคางบประมาณ แยกตามแผนงาน ผลผลิต

และประเภทรายการ
3) รหัสแหลงของเงิน

เพือ่ แสดงแหลงที่มาของเงินทุน แยกเปน

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณจากบัญชีเงินคงคลัง บัญชีที่ 1 หรือ เงินนอกงบประมาณ
นอกบัญชีเงินคงคลัง บัญชีที่ 1 และแยกเปนงบกลาง หรืองบของสวนราชการ
4) รหัสบัญชีงบประมาณ (รายการผูกพันงบประมาณ)

เพื่อแสดงประเภท

งบประมาณ แยกเปนงบประมาณเพื่อเปน “คาใชจาย” หรือ “สินทรัพย” เพื่อใหสอดคลองกับ
การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีเกณฑคงคาง
5) รหัสหนวยรับงบประมาณ (รหัสศูนยตนทุน)

เพื่อแสดงหนวยรับงบประมาณ

แยกตามหนวยที่ไดรับจัดสรร/สั่งจายงบประมาณ
1) รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่
รหัสที่ใชในการระบุกิจกรรมหลักของหนวยงาน แบงเปน 2 กลุม เพื่อแสดง
งบประมาณแยกตามพื้นที่จังหวัดเบิกจาย และแยกตามกิจกรรมหลักของสวนราชการ ดังนี้
กลุมที่ 1 ใชสําหรับการทํารายการดานงบประมาณ เชน การโอน การจัดสรร
งบประมาณ และสําหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ กําหนดเปนรหัสพื้นที่ ดวย
ตัวอักษร P แลวตามดวยตัวเลข 4 หลัก ดังนี้

PXXXX
รหัสจังหวัด (ตามที่สํานักงานโครงการฯ กําหนด)
P1000 หมายถึง สวนกลาง / กรุงเทพฯ (กง.ทหาร)
P2400 หมายถึง สวนภูมิภาค / ฉะเชิงเทรา (สนภ.1 นทพ.)

-2P2600 หมายถึง สวนภูมิภาค / นครนายก (รร.ตท.สปท.)
P3000 หมายถึง สวนภูมิภาค / นครราชสีมา (สนภ.5 นทพ.)
P4100 หมายถึง สวนภูมิภาค / อุดรธานี (สนภ.2 นทพ.)
P5000 หมายถึง สวนภูมิภาค / เชียงใหม (สนภ.3 นทพ.)
P9300 หมายถึง สวนภูมิภาค / พัทลุง (สนภ.4 นทพ.)
กลุมที่ 2 รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่ สําหรับบันทึกรายการคาใชจาย กําหนด
เปนรหัส ดวยตัวเลข 14 หลัก ดังนี้

MM AAA PPPP XXXXX
ตามสํานักงบประมาณกําหนด
รหัส กห.

รหัสพื้นที่ - 1000 พื้นที่สวนกลาง

คือ 02

- 2400 พื้นที่ฉะเชิงเทรา
- 2600 พื้นที่นครนายก

รหัส บก.ทท.

- 3000 พื้นที่นครราชสีมา

คือ 008

- 4100 พื้นที่อุดรธานี
- 5000 พื้นที่เชียงใหม
- 9300 พื้นที่พัทลุง

2) รหัสงบประมาณ
ประกอบดวยตัวเลข 16 หลัก เพื่อแสดงรายการแยกตามหนวยงาน แผนงาน ผลผลิต
ประเภทรายการกําหนดเปนรหัสงบประมาณ ดังนี้

MM AAA BP OPP ZZZZZZ
ตามสํานักงบประมาณกําหนด
รหัส กห.

รหัส

คือ 02

แผนงาน

รหัส ผลผลิต
รหัส บก.ทท.
คือ 008

-3รหัสแผนงาน (BP)
53
01
07
06
10
02
03
05

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ
พื้นฐานดานความมั่นคงและการตางประเทศ
ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ
บูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท
บูรณาการขับเคลื่อนการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
บูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

รหัสผลผลิต (OPP)
022 รายการ บุคลากรภาครัฐ
003 ผลผลิต การเสริมสรางความรวมมือดานความมั่งคงกับประเทศเพื่อนบานประเทศสมาชิกอาเซียน
มิตรประเทศ และองคการระหวางประเทศ
010 ผลผลิต การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค
021 ผลผลิต การเสริมสรางศักยภาพกองทัพและระบบปองกันประเทศ
027 โครงการ โครงการ การเทิดทูนปองกัน รวมทั้งตอบโตและทําความเขาใจมิใหมีการลวงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย
005 โครงการ โครงการความรวมมือดานความมั่นคงในกรอบอาเซียน
004 โครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
008 โครงการ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและชวยเหลือประชาชน
024 โครงการ โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท
025 โครงการ โครงการการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
009 โครงการ โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต
006 โครงการ โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด
007 โครงการ โครงการปราบปรามยาเสพติด

-43) รหัสแหลงของเงิน
ประกอบดวยตัวเลข 7 หลัก เพื่อแสดงแหลงที่มาของเงินทุน วาเปนเงินใน
งบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ นอกจากนั้นยังแสดงประเภทรายจาย งบกลาง หรือ
งบของสวนราชการ ดังนี้

YY A B C DD
งบรายจายยอย
งบรายจาย
งบกลาง/งบสวนราชการ
เงินใน/นอกงบประมาณ
ปงบประมาณ
YY
60 ปงบประมาณ 2560
A
1

เงินในงบประมาณ

2

เงินนอกงบประมาณจากบัญชีเงินคงคลัง บัญชีที่ 1

3

เงินนอกงบประมาณนอกบัญชีเงินคงคลัง บัญชีที่ 1

B
0 งบกลาง
1 งบของสวนราชการ
CDD
100 งบบุคลากร
110 งบบุคลากร เงินเดือน
120 งบบุคลากร คาจางประจํา
130 งบบุคลากร คาจางชั่วคราว
140 งบบุคลากร คาจางลูกจางตามสัญญาจาง
150 งบบุคลากร คาตอบแทนพนักงานราชการ
200 งบดําเนินงาน
210 งบดําเนินงาน คาตอบแทน

-5220 งบดําเนินงาน คาใชสอย
230 งบดําเนินงาน คาวัสดุ
240 งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค
300 งบลงทุน
310 งบลงทุน คาครุภัณฑ
320 งบลงทุน คาที่ดิน และสิ่งกอสราง
400 งบเงินอุดหนุน
410 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
420 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
500 งบรายจายอื่น
4) รหัสบัญชีงบประมาณ (รายการผูกพันงบประมาณ)
กําหนดรหัสแบงเปน 2 กลุม เพื่อแสดงงบประมาณใหสอดคลองกับบัญชีแยกประเภท
แยกเปนคาใชจาย หรือ สินทรัพย ดังนี้
กลุมที่ 1 ไดแกรายการที่เปน “คาใชจาย” ในการดําเนินงาน จากงบบุคลากร
งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และ งบรายจายอื่น ใชรหัส 5000 สําหรับคาใชจายทุกประเภท
กลุมที่ 2 ไดแกรายการที่เปน “สินทรัพย” จาก งบลงทุน ใชรหัส
1206

สําหรับประเภทครุภัณฑ

120601 ครุภัณฑสํานักงาน
120602 ครุภัณฑยานยนตและขนสง
120603 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
120604 ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
120605 ครุภณ
ั ฑการเกษตร
120606 ครุภัณฑโรงงาน
120607 ครุภัณฑกอสราง
120608 ครุภัณฑสํารวจ
120609 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
120610 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-6120611 ครุภณ
ั ฑการศึกษา
120612 ครุภัณฑงานบานงานครัว
120613 ครุภณ
ั ฑกีฬา
120614 ครุภัณฑดนตรี
120615 ครุภัณฑสนาม
120616 ครุภัณฑอื่น
1208

สําหรับประเภทที่ดิน และสิ่งกอสราง

5) รหัสหนวยรับงบประมาณ (รหัสศูนยตนทุน)
เพื่อแสดงมูลคางบประมาณแยกตามหนวยที่ไดรับงบประมาณ กําหนดเปนรหัส
ดวยตัวเลข 10 หลัก ดังนี้

MM AAA XXXXX

รหัส กห.

รหัสหนวยงานที่ไดรับงบประมาณ

คือ 02
รหัส บก.ทท.
คือ 008

-7รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับกำรเบิกจ่ำยในพื้นที่ กรุงเทพฯ (กง.ทหำร เป็นหน่วยเบิกจ่ำย)
กิจกรรมหลัก
020081000L0578

ชือ่ กิจกรรมหลัก
การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ

020081000L0579

ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

020081000L0580

การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

020081000L0581
020081000L0582

การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

020081000L0583

การบริหาร และบริการกาลังพล

020081000L0584
020081000L0585
020081000L0586
020081000L0587
020081000L0588

การศึกษา
การข่าว
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
กิจการพลเรือน

020081000L0589
020081000L0590
020081000L0591
020081000L0592
020081000L0593
020081000L0594
020081000L0595
020081000L0596

การบริหารจัดการ
การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ
การอานวยการร่วมด้านความมัน่ คง
การสื่อสาร
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้

การควบคุมบังคับบัญชา

020081000L0598
020081000L0599
020081000L0600
020081000L0601
020081000L0602
020081000L0603

การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การป้องกันยาเสพติด
การปราบปรามยาเสพติด
การอานวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบอาเซียน
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

020081000L0604
020081000L0605
020081000L0606
020081000L0607
020081000L0608
020081000L0609
020081000L0610

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
การจัดหาน้ากินน้าใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
รายการบุคลากรภาครัฐด้านความมัน่ คง

020081000L0597

-8รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับกำรเบิกจ่ำยในพื้นที่ ฉะเชิงเทรำ (สนภ.1 นทพ. เป็นหน่วยเบิกจ่ำย)
กิจกรรมหลัก
020082400L0578

ชือ่ กิจกรรมหลัก
การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ

020082400L0579

ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

020082400L0580

การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

020082400L0581
020082400L0582

การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

020082400L0583

การบริหาร และบริการกาลังพล

020082400L0584
020082400L0585
020082400L0586
020082400L0587
020082400L0588

การศึกษา
การข่าว
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
กิจการพลเรือน

020082400L0589
020082400L0590
020082400L0591
020082400L0592
020082400L0593
020082400L0594
020082400L0595
020082400L0596

การบริหารจัดการ
การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ
การอานวยการร่วมด้านความมัน่ คง
การสื่อสาร
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้

การควบคุมบังคับบัญชา

020082400L0598
020082400L0599
020082400L0600
020082400L0601
020082400L0602
020082400L0603

การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การป้องกันยาเสพติด
การปราบปรามยาเสพติด
การอานวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบอาเซียน
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

020082400L0604
020082400L0605
020082400L0606
020082400L0607
020082400L0608
020082400L0609
020082400L0610

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
การจัดหาน้ากินน้าใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
รายการบุคลากรภาครัฐด้านความมัน่ คง

020082400L0597

-9รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับกำรเบิกจ่ำยในพื้นที่ นครนำยก (รร.ตท.สปท. เป็นหน่วยเบิกจ่ำย)
กิจกรรมหลัก
020082600L0578

ชือ่ กิจกรรมหลัก
การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ

020082600L0579

ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

020082600L0580

การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

020082600L0581
020082600L0582

การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

020082600L0583

การบริหาร และบริการกาลังพล

020082600L0584
020082600L0585
020082600L0586
020082600L0587
020082600L0588

การศึกษา
การข่าว
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
กิจการพลเรือน

020082600L0589
020082600L0590
020082600L0591
020082600L0592
020082600L0593
020082600L0594
020082600L0595
020082600L0596

การบริหารจัดการ
การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ
การอานวยการร่วมด้านความมัน่ คง
การสื่อสาร
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้

การควบคุมบังคับบัญชา

020082600L0598
020082600L0599
020082600L0600
020082600L0601
020082600L0602
020082600L0603

การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การป้องกันยาเสพติด
การปราบปรามยาเสพติด
การอานวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบอาเซียน
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

020082600L0604
020082600L0605
020082600L0606
020082600L0607
020082600L0608
020082600L0609
020082600L0610

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
การจัดหาน้ากินน้าใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
รายการบุคลากรภาครัฐด้านความมัน่ คง

020082600L0597

- 10 รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับกำรเบิกจ่ำยในพื้นที่ นครรำชสีมำ (สนภ.5 นทพ. เป็นหน่วยเบิกจ่ำย)
กิจกรรมหลัก
020083000L0578

ชือ่ กิจกรรมหลัก
การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ

020083000L0579

ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

020083000L0580

การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

020083000L0581
020083000L0582

การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

020083000L0583

การบริหาร และบริการกาลังพล

020083000L0584
020083000L0585
020083000L0586
020083000L0587
020083000L0588

การศึกษา
การข่าว
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
กิจการพลเรือน

020083000L0589
020083000L0590
020083000L0591
020083000L0592
020083000L0593
020083000L0594
020083000L0595
020083000L0596

การบริหารจัดการ
การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ
การอานวยการร่วมด้านความมัน่ คง
การสื่อสาร
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้

การควบคุมบังคับบัญชา

020083000L0598
020083000L0599
020083000L0600
020083000L0601
020083000L0602
020083000L0603

การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การป้องกันยาเสพติด
การปราบปรามยาเสพติด
การอานวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบอาเซียน
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

020083000L0604
020083000L0605
020083000L0606
020083000L0607
020083000L0608
020083000L0609
020083000L0610

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
การจัดหาน้ากินน้าใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
รายการบุคลากรภาครัฐด้านความมัน่ คง

020083000L0597

- 11 รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับกำรเบิกจ่ำยในพื้นที่ อุดรธำนี (สนภ.2 นทพ. เป็นหน่วยเบิกจ่ำย)
กิจกรรมหลัก
020084100L0578

ชือ่ กิจกรรมหลัก
การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ

020084100L0579

ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

020084100L0580

การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

020084100L0581
020084100L0582

การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

020084100L0583

การบริหาร และบริการกาลังพล

020084100L0584
020084100L0585
020084100L0586
020084100L0587
020084100L0588

การศึกษา
การข่าว
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
กิจการพลเรือน

020084100L0589
020084100L0590
020084100L0591
020084100L0592
020084100L0593
020084100L0594
020084100L0595
020084100L0596

การบริหารจัดการ
การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ
การอานวยการร่วมด้านความมัน่ คง
การสื่อสาร
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้

การควบคุมบังคับบัญชา

020084100L0598
020084100L0599
020084100L0600
020084100L0601
020084100L0602
020084100L0603

การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การป้องกันยาเสพติด
การปราบปรามยาเสพติด
การอานวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบอาเซียน
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

020084100L0604
020084100L0605
020084100L0606
020084100L0607
020084100L0608
020084100L0609
020084100L0610

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
การจัดหาน้ากินน้าใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
รายการบุคลากรภาครัฐด้านความมัน่ คง

020084100L0597

- 12 รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับกำรเบิกจ่ำยในพื้นที่ เชียงใหม่ (สนภ.3 นทพ. เป็นหน่วยเบิกจ่ำย)
กิจกรรมหลัก
020085000L0578

ชือ่ กิจกรรมหลัก
การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ

020085000L0579

ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

020085000L0580

การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

020085000L0581
020085000L0582

การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

020085000L0583

การบริหาร และบริการกาลังพล

020085000L0584
020085000L0585
020085000L0586
020085000L0587
020085000L0588

การศึกษา
การข่าว
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
กิจการพลเรือน

020085000L0589
020085000L0590
020085000L0591
020085000L0592
020085000L0593
020085000L0594
020085000L0595
020085000L0596

การบริหารจัดการ
การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ
การอานวยการร่วมด้านความมัน่ คง
การสื่อสาร
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้

การควบคุมบังคับบัญชา

020085000L0598
020085000L0599
020085000L0600
020085000L0601
020085000L0602
020085000L0603

การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การป้องกันยาเสพติด
การปราบปรามยาเสพติด
การอานวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบอาเซียน
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

020085000L0604
020085000L0605
020085000L0606
020085000L0607
020085000L0608
020085000L0609
020085000L0610

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
การจัดหาน้ากินน้าใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
รายการบุคลากรภาครัฐด้านความมัน่ คง

020085000L0597

- 13 รหัสกิจกรรมหลัก สำหรับกำรเบิกจ่ำยในพื้นที่ พัทลุง (สนภ.4 นทพ. เป็นหน่วยเบิกจ่ำย)
กิจกรรมหลัก
020089300L0578

ชือ่ กิจกรรมหลัก
การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ

020089300L0579

ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

020089300L0580

การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

020089300L0581
020089300L0582

การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

020089300L0583

การบริหาร และบริการกาลังพล

020089300L0584
020089300L0585
020089300L0586
020089300L0587
020089300L0588

การศึกษา
การข่าว
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
กิจการพลเรือน

020089300L0589
020089300L0590
020089300L0591
020089300L0592
020089300L0593
020089300L0594
020089300L0595
020089300L0596

การบริหารจัดการ
การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ
การอานวยการร่วมด้านความมัน่ คง
การสื่อสาร
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้

การควบคุมบังคับบัญชา

020089300L0598
020089300L0599
020089300L0600
020089300L0601
020089300L0602
020089300L0603

การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การป้องกันยาเสพติด
การปราบปรามยาเสพติด
การอานวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบอาเซียน
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

020089300L0604
020089300L0605
020089300L0606
020089300L0607
020089300L0608
020089300L0609
020089300L0610

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
การจัดหาน้ากินน้าใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
รายการบุคลากรภาครัฐด้านความมัน่ คง

020089300L0597

-14 รหัสงบประมาณ GFMIS ของ บก.ทท.
รหัสงบประมาณ
0200801003

ชื่อ
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน
มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

0200801003000000 รายการงบประจา
0200801003700001 ค่าใช้จ่ายสานักงานทีป่ รึกษาทางทหารประจาคณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก
0200801003700002 บส.210
0200801003700003 บส.210
0200801003700004 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์และผลัดเปลี่ยนหน้าที่
0200801010

การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัตติ ามพระราชประสงค์

0200801010700001 ค่าใช้จ่ายในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
0200801021

การเสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศ

0200801021000000 รายการงบประจา
0200801021110000 ครุภัณฑ์ทมี่ ีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบ
0200801021110001 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
0200801021110002 เครื่องอัดสาเนา
0200801021110003 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด32 ช่อง มีล้อเลื่อน
0200801021110004 เครื่องเคลือบบัตร
0200801021110005 ชั้นวางเอกสารโครงเหล็ก
0200801021110006 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4ลิ้นชัก
0200801021110007 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ประตู2 บานทึบ)
0200801021110008 เตียงนอนโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์
0200801021110009 โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้
0200801021110010 กระเป๋าหนังบรรจุเอกสารรับ - ส่ง
0200801021110011 รถเข็นชนิด 4 ล้อ
0200801021110012 ทีเ่ ย็บกระดาษ
0200801021110013 ตู้นิรภัย (ตู้เก็บเอกสาร 4ลิ้นชัก มีรหัส)
0200801021110014 โต๊ะทางานข้าราชการ ระดับ1-2 พร้อมเก้าอี้
0200801021110015 โต๊ะทางานข้าราชการ ระดับ10-11 พร้อมเก้าอี้
0200801021110016 โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้

-15 รหัสงบประมาณ GFMIS ของ บก.ทท.
รหัสงบประมาณ
0200801021110017 ทีก่ ราบพระพร้อมเบาะรอง
0200801021110018 แท่นบรรยาย
0200801021110019 โต๊ะเรียนนายทหารสัญญาบัตรพร้อมเก้าอี้
0200801021110020 ตู้แช่ ขนาด 45 คิวบิกฟุต
0200801021110021 เครื่องซักผ้า ขนาด 50ปอนด์
0200801021110022 เครื่องชั่ง แบบดิจิตอลขนาด 500 กิโลกรัม
0200801021110023 เก้าอี้ทางานข้าราชการระดับ7-9
0200801021110024 โต๊ะและเก้าอี้หลุยส์ลงนาม
0200801021110025 ตู้เก็บพัสดุ
0200801021110026 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนาด 12 ทีน่ ั่ง
0200801021110027 ตู้หนังสือ
0200801021110028 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5ฟุต
0200801021110029 เครื่องคานวณเลขไฟฟ้า
0200801021110030 ตู้เก็บอาหาร
0200801021110031 เสื้อเกราะแข็งป้องกันกระสุน
0200801021110032 เก้าอี้ประชุมพนักพิงสูง(ประธาน)
0200801021110033 เก้าอี้ประชุมพนักพิงสูง
0200801021110034 เก้าอี้ประชุมพนักพิงต่า
0200801021110035 เก้าอี้หลุยส์ไม่มีเท้าแขน
0200801021110036 เต้นท์สนาม ขนาด 3x3เมตร
0200801021110037 เครื่องทาน้าแข็งก้อน ขนาด550 กก.
0200801021110038 ตู้เย็น ขนาด 9 คิว
0200801021110039 ธงประจาหน่วยสานักงานปลัดบัญชีทหาร
0200801021110040 ลู่วงิ่ ไฟฟ้า
0200801021110041 ดัมเบลล์ 1-10 กก.
0200801021110042 ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้วพร้องถุงคลุม
0200801021110043 บิวเกิล
0200801021110044 ไวโอลิน พร้อมหีบและไม้คันสี
0200801021110045 เชลโล่

ชื่อ

-16 รหัสงบประมาณ GFMIS ของ บก.ทท.
รหัสงบประมาณ

ชื่อ

0200801021110046 ทรัมเปต
0200801021110047 โต๊ะสนามพับได้
0200801021110048 รถเข็น ขนาด 2 ล้อ
0200801021110049 เก้าอี้ฟังคาบรรยาย
0200801021110050 แท่นธงพร้อมเสา
0200801021110051 เก้าอี้ทางานข้าราชการระดับ3-6
0200801021110052 เก้าอี้นวมกลม ปรับระดับได้มีล้อเลื่อน
0200801021110053 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขนาดแคร่ 18 นิ้ว
0200801021110054 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจา
0200801021110055 เครื่องตัดกระดาษ
0200801021110056 ตู้นิรภัย (ตู้เซฟเก็บเงิน)
0200801021110057 ตู้ใส่เสื้อผ้า
0200801021110058 โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
0200801021110059 โต๊ะทางานข้าราชการ ระดับ3-6 พร้อมเก้าอี้
0200801021110060 โต๊ะทางานข้าราชการ ระดับ7-9 พร้อมเก้าอี้
0200801021110061 พัดลมตั้งพืน้ ขนาด 24 (ไอน้า)
0200801021110062 เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก
0200801021110063 เครื่องทาน้าเย็น - น้าร้อน
0200801021110064 เครื่องกรองน้า
0200801021110065 เครื่องตอกหมายเลขอัตโนมัติ
0200801021110066 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8พร้อมเครื่อง
0200801021110067 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ขนาดแคร่ 18นิ้ว
0200801021110068 พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด16 x 21 นิ้ว พร้อมขาตั้ง
0200801021110069 กระดานไวท์บอร์ด มีขาตั้งหรือพับได้ มีล้อเลื่อนขนาด120 x 240 ซม
0200801021110070 ตู้เก็บกุญแจ
0200801021110071 ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน (ชุดใหญ่)
0200801021110072 ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน (ชุดเล็ก)
0200801021110073 ชุดอุปกรณ์ปราบจราจล
0200801021110074 รถยกของ (ฟอร์คลิฟท์)

-17 รหัสงบประมาณ GFMIS ของ บก.ทท.
รหัสงบประมาณ

ชื่อ

0200801021110075 เคาน์เตอร์
0200801021110076 เต้นท์สนาม ขนาด 4x8เมตร
0200801021110077 โต๊ะรับประทานอาหารกองประจาการขนาด80x180x75 ซม. สาหรับ 6คน
0200801021110078 ม้านั่งรับประทานอาหารกองประจาการขนาด30x180x75 ซม. สาหรับ 6คน
0200801021110079 หม้อต้มน้าร้อน ขนาด 22.5ลิตร (30 ซม.)
0200801021110080 ถังน้าคลูเลอร์สเตนเลสขนาด 40 ซม.
0200801021110081 หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 10ลิตร
0200801021110082 ธงประจากองบัญชาการกองทัพไทย
0200801021110083 จักรยานนั่งตรง/นั่งพิง
0200801021110084 เครื่องเดินวงรี
0200801021110085 เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ
0200801021110086 ฟลุ๊ต พร้อมหีบ
0200801021110087 บีแฟลต ยูโฟเนียม พร้อมหีบ
0200801021110088 ทรอมโบน พร้อมหีบ
0200801021110089 ทูบา (ดับเบิล้ บีแฟลต)
0200801021110090 กลองแขก พร้อมถุงคลุม
0200801021110091 พัดลมตั้งพืน้ ขนาด 16 นิ้ว
0200801021110092 เก้าอี้สนามพับได้
0200801021110093 นาฬิกาจับเวลา
0200801021110094 ถังน้ามัน ขนาด 20 ลิตร
0200801021110095 กระดานไวท์บอร์ดติดฝาผนัง ขนาด 90x120 ซ.ม.
0200801021110096 เครื่องยิงบอร์ด
0200801021110097 เก้าอี้เหล็กฟองน้า
0200801021110098 เก้าอี้ผู้มารับบริการ (แบบ1แถว มี 4 ทีน่ ั่ง)
0200801021110099 เก้าอี้สาหรับแพทย์นั่งทาผ่าตัดชนิดปรับระดับได้
0200801021110100 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดา
0200801021110101 เครื่องดูดของเหลวใช้ไฟฟ้า
0200801021110102 เครื่องถ่างปาก (Mouth gag)สาหรับผู้ใหญ่
0200801021110103 เครื่องทาความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ
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0200801021110104 เครื่องทาน้ากลั่น
0200801021110105 เครื่องนึ่งทาให้ปราศจากเชื้อโรค (แบบไอน้า ขนาด85 ลิตร)
0200801021110106 เครื่องปัน่ ผสมสารอุดฟัน
0200801021110107 เครื่องฝังรากเทียม
0200801021110108 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
0200801021110109 เครื่องอบผ้าสาหรับคนไข้(ขนาด 9 กิโลกรัม)
0200801021110110 เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบเคลื่อนทีไ่ ด้
0200801021110111 ชุดเครื่องมือกรอแต่งฟันปลอม
0200801021110112 ชุดเครื่องวัดความยาวรากฟัน
0200801021110113 ชุดรักษาฟันเด็ก
0200801021110114 ชุดรักษาโรคเหงือก
0200801021110115 ด้ามหัวกรอความเร็วต่า
0200801021110116 ด้ามหัวกรอความเร็วสูง(แบบมีไฟส่องสว่าง)
0200801021110117 ด้ามหัวกรอความเร็วสูง
0200801021110118 ตู้เก็บบัตรคนไข้ภายนอก (ตู้เหล็ก)
0200801021110119 ตู้เก็บบัตรคนไข้ภายนอก(แบบ 5 ลิ้นชัก)
0200801021110120 ตู้เก็บบัตรคนไข้ภายนอก(แบบพวงมาลัยรางเลื่อน)
0200801021110121 ตู้เก็บวัสดุทันตกรรม (ขนาด1.5 เมตร)
0200801021110122 ตู้ปลอดเชื้อ (BiohazardLaminar Flow)
0200801021110123 โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบมีล้อเข็น
0200801021110124 ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ (ขนาด33 คิวบิกฟุต)
0200801021110125 ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ (ขนาด14.5 คิวบิกฟุต)
0200801021110126 เครื่องนึ่งทาให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้า(Autoclave)
0200801021110127 เครื่องปัน่ อมัลกัม
0200801021110128 ตู้พร้อมลิ้นชักสาหรับใส่เครื่องมือทันตแพทย์ชนิดเคลื่อนทีไ่ ด้
0200801021110129 เครื่องขูดหินน้าลาย ระบบเฟียโซอิเลคทริค
0200801021110130 เครื่องขยายคลองรากฟัน
0200801021110131 เครื่องขูดหินน้าลายด้วยระบบอุลตร้าโซนิค
0200801021110132 เครื่องฉายแสง
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0200801021110133 เครื่องชั่งน้าหนัก
0200801021110134 เครื่องถ่างปาก (Mouth gag)สาหรับเด็ก
0200801021110135 เครื่องทาอากาศบริสุทธิ์
0200801021110136 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้าสาหรับด้ามหัวกรอ
0200801021110137 เครื่องผ่าฟันคุด
0200801021110138 เครื่องพ่นละอองยาฆ่าแมลง U.L.V. (Ultra-Low-Volume Sprayers)
0200801021110139 เครื่องรักษาทางกายภาพบาบัดด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic TherapyUnit)
0200801021110140 โคมไฟผ่าตัด
0200801021110141 ชุดเครื่องประคบความร้อน
0200801021110142 ชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรค ตา หู คอ จมูกสาหรับคนไข้นอก
0200801021110143 ชุดเครื่องมือถอนฟัน
0200801021110144 ชุดเครื่องมือทันตกรรมหัตถการ
0200801021110145 ชุดเครื่องมือผ่าฟันคุด
0200801021110146 ชุดเครื่องมือรักษาคลองรากฟัน
0200801021110147 ตู้ข้างเตียงคนไข้
0200801021110148 ตู้พร้อมลิ้นชักสาหรับใส่เครื่องมือทันตแพทย์ชนิดเคลื่อนทีไ่ ด้
0200801021110149 เตียงผ่าตัดขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์
0200801021110150 ถาดวางเครื่องมือพร้อมด้วยขาตั้งเลื่อนขึ้นลงได้ (เมโย)
0200801021110151 ยูนิตทาฟัน
0200801021110152 รถเข็นทาแผล
0200801021110153 หุน่ ช่วยฝึกการช่วยชีวิตขั้นพืน้ ฐาน
0200801021110154 อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสี
0200801021110155 เครื่องพ่นหมอกควัน(Thermal Fogger)
0200801021110156 ชุดเครื่องมือสาหรับงานทันตกรรมรากฟันเทียม
0200801021110157 ชุดผ่าตัดโรคปริทันต์
0200801021110158 โต๊ะปรนนิบัติอาวุธปืน
0200801021110159 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 5กิโลวัตต์
0200801021110160 เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์
0200801021110161 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAขนาดไม่น้อยกว่า 3,000ANSI Lumens
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0200801021110162 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAขนาดไม่น้อยกว่า 3,500ANSI Lumens
0200801021110163 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
0200801021110164 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25วัตต์
0200801021110165 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
0200801021110166 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
0200801021110167 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV) ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว
0200801021110168 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
0200801021110169 เมกาโฟน
0200801021110170 ไมโครโฟนชนิดมีสายพร้อมขาตั้ง
0200801021110171 ลาโพง
0200801021110172 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานสานักงาน
0200801021110173 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล แบบDSLR พร้อมชุดเลนส์ และแฟลชถ่ายภาพ
0200801021110174 เครื่องฉายภาพทึบแสง(Visualizer)
0200801021110175 เครื่องวิเคราะห์สัญญาณSpectrum Analyzer
0200801021110176 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
0200801021110177 เครื่องอัดสาเนาภาพ
0200801021110178 ชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุมขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์
0200801021110179 ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์
0200801021110180 ชุดฝึกระบบโทรศัพท์
0200801021110181 ชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า
0200801021110182 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
0200801021110183 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโทรล
0200801021110184 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
0200801021110185 ชุดเครื่องมือซ่อมและวางสายไฟเบอร์ออฟติก,เคเบิล, สายโทรศัพท์ (ชุดใหญ่)
0200801021110186 ชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องบรรยาย พร้อมอุปกรณ์
0200801021110187 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3KVA
0200801021110188 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot MatrixPrinter แบบแคร่สั้น
0200801021110189 เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึก (Inkjet)
0200801021110190 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
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0200801021110191 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
0200801021110192 คอมพิวเตอร์สาหรับพัฒนาโปรแกรมและทดสอบเจาะระบบ
0200801021110193 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
0200801021110194 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAขนาดไม่น้อยกว่า 4,000ANSI Lumens
0200801021110195 เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
0200801021110196 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดประจาที่ 40วัตต์
0200801021110197 เครื่องเล่นแผ่นมัลติมีเดีย
0200801021110198 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม120 นิ้ว
0200801021110199 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม200 นิ้ว
0200801021110200 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
0200801021110201 คอมพิวเตอร์แท็ปเเล็ต
0200801021110202 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
0200801021110203 เครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
0200801021110204 เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
0200801021110205 เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์(พร้อมไมล์ลอยเหน็บเสื้อ)
0200801021110206 เครื่องตัดต่อสัญญาณภาพ/เสียง พร้อมอุปกรณ์
0200801021110207 เครื่องประจุแบตเตอรี่น้า
0200801021110208 เครื่องประจุแบตเตอรี่แห้ง
0200801021110209 เครื่องผลิตสัญญาณพัลซ์
0200801021110210 เครื่องวัดสัญญาณOscilloscope
0200801021110211 เครื่องมือซ่อมบารุงโทรศัพท์/วิทยุสื่อสาร
0200801021110212 โคมไฟถ่ายภาพ
0200801021110213 ชุดกล้องถ่ายบัตรประจาตัว
0200801021110214 ชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์
0200801021110215 ชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุมขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์
0200801021110216 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์
0200801021110217 ชุดสาธิตโทรทัศน์วงจรปิด
0200801021110218 ชุดโสตทัศนูปกรณ์สาหรับห้องประชุม
0200801021110219 ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบติดเสื้อ
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0200801021110220 ไมโครโฟนไร้สาย
0200801021110221 ระบบติดต่อภายใน(Intercom)
0200801021110222 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) พร้อมเครื่องสารองไฟ
ขนาด 800VA
0200801021110223 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA
0200801021110224 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
0200801021110225 Printer Server
0200801021110226 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
0200801021110227 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
0200801021110228 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 1
0200801021110229 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ขนาด 24 ช่องแบบที่ 2
0200801021110230 รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
0200801021110231 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
0200801021110232 กาพ่นสีพร้อมหัวพ่นครบชุด
0200801021110233 ปากกาจับของ แบบตั้งโต๊ะ
0200801021110234 เครื่องถ่วงล้อรถบรรทุกชนิดไม่ต้องถอดล้อจากตัวรถ
0200801021110235 ชุดบริการแบตเตอรี่
0200801021110236 รถยนต์นั่งส่วนกลาง
0200801021110237 รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีแค็บ
0200801021110238 รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
0200801021110239 รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
0200801021110240 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
0200801021110241 เครื่องอัดไฮโดรลิค ขนาด10 ตัน
0200801021110242 ชุดซ่อมระบบห้ามล้อ เป็นเครื่องเจียรจานห้ามล้อชนิดติดตั้งอยู่กับที่
0200801021110243 เครื่องผสมคอนกรีต (ชนิดเหล็กเหนียว)
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0200801021110244 เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 45มม.
0200801021110245 ชุดนั่งร้านเหล็ก
0200801021110246 ตู้เก็บแผนที่
0200801021110247 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมGPS
0200801021110248 เครื่องเจาะรูตาไก่
0200801021110249 เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ขนาด 200 ตัน
0200801021110250 เครื่องตัดถนนคอนกรีต
0200801021110251 เครื่องเจาะคอนกรีต
0200801021110252 เครื่องเป่าลม (แบบสะพาย)
0200801021110253 เครื่องวัดความลึกท้องน้า
0200801021110254 เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอลความละเอียด300x400 จุดต่อตารางนิ้ว
0200801021110255 เครื่องกาจัดสิ่งอุดตัน
0200801021110256 เครื่องพิมพ์แบบ
0200801021110257 เครื่องมือช่างโยธา
0200801021110258 เครื่องมือชุดช่างไม้ชุดเล็ก
0200801021110259 เครื่องสูบน้าเครื่องยนต์ดีเชล สูบน้าได้ 1,750 ลิตร/นาที
0200801021110260 บันไดอะลูมิเนียม
0200801021110261 พัดลมระบายอากาศชนิดตั้งพืน้ ขนาด 30 นิ้ว
0200801021110262 รถตัดหญ้าชนิดล้อเข็น
0200801021110263 เครื่องกาจัดสิ่งอุดตันชนิดลวดสลิงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
0200801021110264 เครื่องขัดกระดาษทราย(แบบสายพาน 100 มม.)
0200801021110265 เครื่องมือช่างสี
0200801021110266 เครื่องมือชุดช่างไฟฟ้าชุดใหญ่พร้อมเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบฮุคออน
0200801021110267 ชุดนั่งร้านเหล็กมีล้อเข็น
0200801021110268 ตู้เก็บแบบ
0200801021110269 ปากกาจับเหล็กติดโต๊ะ
0200801021110270 รถเข็นล้อยาง
0200801021110271 เลื่อยวงเดือน (9นิ้ว)
0200801021110272 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าประจาอาคาร ขนาด 25 kVA.(พร้อมอุปกรณ์)
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0200801021110273 กบไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว
0200801021110274 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
0200801021110275 เครื่องตัดหญ้า (ชนิดสะพายหลัง) ชนิดข้อแข็ง
0200801021110276 เครื่องมือช่างประปา
0200801021110277 เครื่องมือช่างปูน
0200801021110278 เครื่องสูบน้าชนิดขับด้วยไฟฟ้า (ไดรโว่)
0200801021110279 รถตัดหญ้าชนิดเข็น มีล้อจักรยาน 2 ล้อ มีเครื่องยนต์ติดใบพัด
0200801021110280 เครื่องเชื่อมด้วยแก๊ส
0200801021110281 เครื่องเชื่อมด้วยไฟฟ้า(พร้อมอุปกรณ์ 7 รายการ)
0200801021110282 เครื่องมือซ่อมเครื่องปรับอากาศ
0200801021110283 เครื่องย้าหมุดอะลูมิเนียม
0200801021110284 เครื่องสูบน้าแบบท่อพญานาค
0200801021110285 เครื่องอัดลม พร้อมอุปกรณ์(ใช้ไฟฟ้า)
0200801021110286 เลื่อยยนต์
0200801021110287 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าประจาอาคาร ขนาด 60 kVA.(พร้อมอุปกรณ์)
0200801021110288 เครื่องเป่าลมหอยโข่ง
0200801021110289 เครื่องหว่านปุย๋ คอกชนิดพ่วงท้ายรถไถ
0200801021110290 เครื่องอัดหญ้าแห้ง
0200801021500001 เงินอุดหนุนระหว่างประเทศ
0200801021500002 เงินอุดหนุนการศึกษา
0200801021700001 บส.193 โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ นทพ. (พื้นทีน่ าวง)
0200801021700002 บส.171 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ นทพ.
0200801021700003 บส.195 โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท.
0200801021700004 บส.175 โครงการก่อสร้างอาคารบริวารพื้นที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) ระยะที่ 1
0200801021700005 บส.176 โครงการปรับปรุงอาคาร รร.ชท.สปท. (ก่อสร้างอาคารประกอบกิจกรรม นชท.)
0200801021700006 ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา
0200801021700007 ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา
0200801021700008 บส.240
0200801021700009 บส.200
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0200801021700010 บส.200
0200801021700011 บส.200
0200801021700012 บส.240
0200801021700013 บส.172 โครงการจัดหาเครื่องมือทาแผนทีอ่ ัตโนมัติ
0200801021700014 บส.173 โครงการเพิ่มขีดความสามารถ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ระยะที่ 2
0200801021700015 บส.190 โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร
0200801021700016 บส.177 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ออฟเซทและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง
0200801021700017 บส.161 โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อต้านการก่อการร้าย
0200801021700018 บส.158 โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงานข่าวกรองทางการสื่อสาร
0200801021700019 บส.162 โครงการจัดหารถยนต์บรรทุกขนาดเล็กทดแทนของ นทพ.
0200801021700020 บส.163 โครงการจัดหารถลากจูงพร้อมพ่วงชานต่าทดแทนของ นทพ.
0200801021700021 บส.153 โครงการจัดหารถบรรทุกน้ามันทดแทนของ นทพ.
0200801021700022 บส.156 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรอง
ทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยในพืน้ ที่ จชต.
0200801021700023 บส.184 โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์พิเศษ
4
0200801021700024 บส.180 โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C I กองทัพไทย

0200801021700025 บส.166 โครงการเพิม่ ศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
0200801021700026 บส.159 โครงการจัดหาเครื่องมือเทคนิคเสริมประสิทธิภาพการต่อต้านการข่าวกรอง ฯ
0200801021700027 บส.151 โครงการจัดหารถยนต์ตรวจการณ์ทดแทนของ นทพ.
0200801021700028 บส.152 โครงการจัดหารถบดทดแทนของ นทพ.
0200801021700029 บส.160 โครงการจัดหารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่
0200801021700030 บส.150 โครงการจัดหายานพาหนะสนับสนุนให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.
0200801021700031 บส.210
0200801021700032 บส.210
0200801021700033 บส.210
0200801021700034 บส.210
0200801021700035 บส.210
0200801021700036 บส.210
0200801021700037 เงินราชการลับ
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0200801021700038 บส.210
0200802024

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

0200802024000000 รายการงบประจา
0200803009

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้

0200803009700001 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้
0200803025

โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

0200803025700001 บส.210
0200805006

โครงการสร้างภูมคิ ุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

0200805006000000 รายการงบประจา
0200805007

โครงการปราบปรามยาเสพติด

0200805007000000 รายการงบประจา
0200805007700001 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว
0200805007700002 ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพืน้ ทีช่ ายแดน
0200806005

โครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

0200806005700001 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
0200807027

โครงการ การเทิดทูนป้องกันรวมทัง้ ตอบโต้และทาความเข้าใจมิให้มกี ารล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์

0200807027000000 รายการงบประจา
0200810004

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

0200810004700001 บส.178 โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร
0200810008

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือประชาชน

0200810008000000 รายการงบประจา
0200810008410000 สิ่งก่อสร้างทีม่ ีราคาต่อหน่วย<10ล้านบาท
0200810008410001 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410002 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านเป้า อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410003 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านเป้า อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410004 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410005 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410006 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
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0200810008410007 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลสันทรายอาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410008 สร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลเวียง อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
0200810008410009 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
0200810008410010 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกลัดหลวง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410011 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกลัดหลวง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410012 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกลัดหลวง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410013 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410014 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410015 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าข้าม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410016 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าข้าม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410017 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลพุทธบาท อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410018 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลพุทธบาท อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410019 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410020 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410021 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410022 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410023 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410024 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410025 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410026 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410027 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410028 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าไม้ อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410029 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410030 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410031 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410032 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410033 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410034 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบางคา อาเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
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0200810008410035 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410036 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410037 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410038 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410039 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410040 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
0200810008410041 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
0200810008410042 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410043 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410044 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410045 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410046 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410047 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410048 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
0200810008410049 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
0200810008410050 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410051 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าเยี่ยม อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410052 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ อรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410053 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองหัวแรต อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410054 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410055 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410056 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410057 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410058 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410059 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410060 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
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0200810008410061 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
0200810008410062 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
0200810008410063 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่าน
0200810008410064 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410065 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410066 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410067 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ
0200810008410068 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ
0200810008410069 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410070 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410071. การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบึงเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410072 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410073 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410074 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลหนองแวงอาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410075 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410076 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410077 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410078 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410079 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410080 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410081 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกระทุม่ แพ้ว อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410082 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคู้ลาพัน อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410083 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคู้ลาพัน อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410084 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดงกระทงยาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410085 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดงกระทงยาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
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0200810008410086 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลพิเทน อาเภอทุง่ ยางแดง
จังหวัดปัตตานี
0200810008410087 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี
0200810008410088 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
0200810008410089 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ่อทอง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
0200810008410090 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
0200810008410091 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลดอนประดู่ อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
0200810008410092 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลหารเทา อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
0200810008410093 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลหารเทา อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
0200810008410094 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลโคกทราย อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
0200810008410095 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลโคกทราย อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
0200810008410096 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลโคกทราย อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
0200810008410097 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410098 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410099 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410100 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410101 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410102 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรังตาบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
0200810008410103 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลคีรีเขต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
0200810008410104 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลจ.ป.ร. อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410105 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลจ.ป.ร. อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410106 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลจ.ป.ร. อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410107 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410108 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410109 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410110 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
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0200810008410111 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0200810008410112 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดเสลา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410113 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลรุง อาเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410114 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลรุง อาเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410115 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลรุงอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410116 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลขัวก่าย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410117 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลขัวก่าย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410118 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410119 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410120 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
0200810008410121 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
0200810008410122 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
0200810008410123 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410124 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410125 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410126 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410127 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410128 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410129 การสร้างทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410130 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
0200810008410131 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว
0200810008410132 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
0200810008410133 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
0200810008410134 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์อาเภอทุง่ เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
0200810008410135 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0200810008410136 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0200810008410137 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโคกตะเคียน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
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0200810008410138 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลด่าน อาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
0200810008410139 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
0200810008410140 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410141 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410142 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410143 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
0200810008410144 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
0200810008410145 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลรัตนวาปีอาเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย
0200810008410146 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
0200810008410147 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410148 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410149 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410150 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410151 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410152 การสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410153 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410154 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนหนามแท่งอาเภอเมืองอานาจเจริญจังหวัดอานาจเจริญ
0200810008410155 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
0200810008410156 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410157 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410158 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410159 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410160 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนทองอินทร์อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
0200810008410161 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนทองอินทร์อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
0200810008410162 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
0200810008410163 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410164 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410165 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
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0200810008410166 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410167 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410168 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลบ้านฝายอาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410169 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลบ้านฝายอาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410170 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410171 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเจ้าวัด อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410172 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเจ้าวัด อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410173 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคอกควาย อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410174 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเขมราฐ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410175 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเขมราฐ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410176 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลขามป้อม อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410177 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410178 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองนกทา อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410179 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลพังเคน อาเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410180 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410181 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410182 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410183 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410184 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410185 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410186 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410187 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410188 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกระทุม่ แพ้ว อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410189 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410190 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410191 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0200810008410192 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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0200810008410193 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนทองอินทร์อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
0200810008410194 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาดอกคา อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
0200810008410195 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410196 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410197 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410198 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลสันติสุข อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410199 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลป่าไหน่ อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410200 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนายาง อาเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410201 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลแม่สวด อาเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410202 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหารเทา อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
0200810008410203 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหารเทา อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
0200810008410204 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโละจูด อาเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
0200810008410205 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบาโร๊ะ อาเภอยะหาจังหวัดยะลา
0200810008410206 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตะกุกใต้ อาเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0200810008410207 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเจียด อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410208 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านเป้า อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410209 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410210 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410211 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410212 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410213 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410214 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410215 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลป่าไหน่ อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410216 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลสันทรายอาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410217 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410218 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410219 การสร้างทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
0200810008410220 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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0200810008410221 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลแม่เงิน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
0200810008410222 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลเวียง อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
0200810008410223 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลห้วยแม่เพรียง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410224 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกลัดหลวง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410225 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกลัดหลวง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410226 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410227 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410228 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410229 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าข้าม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410230 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าข้าม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410231 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410232 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410233 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410234 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410235 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410236 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410237 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410238 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเจียด อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410239 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเจียด อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410240 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลปราสาท อาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410241 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเสียว อาเภอโพธิศ์ รีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410242 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกลาง อาเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410243 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410244 งานขุดลอกลาน้า ตาบลปากกาง อาเภอลอง จังหวัดแพร่
0200810008410245 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแม่คามี อาเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่
0200810008410246 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแม่คามี อาเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่
0200810008410247 งานขุดลอกลาน้า ตาบลห้วยอ้อ อาเภอลอง จังหวัดแพร่
0200810008410248 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลสันทราย อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410249 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลสันทราย อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
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0200810008410250 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลสันทราย อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410251 งานขุดลอกลาน้า ตาบลทุง่ กว๋าว อาเภอเมืองปานจังหวัดลาปาง
0200810008410252 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านเป้า อาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410253 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410254 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแม่สอย อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410255 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลดอยเต่า อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410256 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลดอยเต่า อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410257 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410258 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410259 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านแอ่น อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410260 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสันทราย อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410261 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสันทราย อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410262 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสันทราย อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410263 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410264 งานซ่อมประปาภูเขา ตาบลเวียง อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
0200810008410265 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลปล้อง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
0200810008410266 งานขุดลอกแหล่งน้าตาบลต้า อาเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
0200810008410267 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลป่าตาล อาเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
0200810008410268 งานขุดลอกลาน้า ตาบลนาวุง้ อาเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี
0200810008410269 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410270 งานขุดลอกลาน้า ตาบลสองพีน่ ้อง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410271 งานขุดลอกลาน้า ตาบลห้วยแม่เพรียง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410272 งานขุดลอกลาน้า ตาบลห้วยแม่เพรียง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410273 งานขุดลอกลาน้า ตาบลห้วยแม่เพรียง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410274 งานขุดลอกลาน้า ตาบลกลัดหลวง อาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
0200810008410275 งานขุดลอกลาน้า ตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410276 งานขุดลอกสระเก็บน้าตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410277 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลชนแดนอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410278 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
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0200810008410279 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410280 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตะกุดไร อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410281 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพุทธบาท อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410282 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเขาแก้ว อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410283 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเขาแก้ว อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410284 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลธาตุ อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410285 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410286 งานขุดลอกลาน้า ตาบลสีออ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
0200810008410287 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410288 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410289 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410290 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410291 งานขุดลอกลาน้า ตาบลก้านเหลือง อาเภอนาแกจังหวัดนครพนม
0200810008410292 งานขุดลอกลาน้า ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410293 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410294 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410295 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410296 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410297 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410298 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410299 งานขุดลอกลาน้า ตาบลปากตม อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410300 งานก่อสร้างถังเก็บน้าตาบลแม่นาเติง อาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410301 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410302 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลถ้าลอด อาเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410303 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลแม่นาเติง อาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410304 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลแม่สามแลบ อาเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410305 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลวังกระแจะอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410306 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410307 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
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0200810008410308 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410309 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410310 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าไม้ อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410311 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าไม้ อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410312 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410313 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410314 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410315 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410316 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410317 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410318 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410319 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410320 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410321 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410322 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองยาว อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410323 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410324 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410325 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410326 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410327 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410328 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตะกาง อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410329 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตะกาง อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410330 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตะกาง อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410331 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410332 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410333 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
0200810008410334 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410335 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410336 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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0200810008410337 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410338 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410339 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410340 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410341 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410342 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410343 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410344 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410345 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
0200810008410346 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410347 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
0200810008410348 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
0200810008410349 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าเยี่ยม อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410350 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าเยี่ยม อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410351 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลอรพิมพ์ อาเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410352 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410353 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410354 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410355 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410356 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลโฆษิต อาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
0200810008410357 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลโฆษิต อาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
0200810008410358 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
0200810008410359 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
0200810008410360 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
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0200810008410361 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส
0200810008410362 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลยาบหัวนา อาเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
0200810008410363 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
0200810008410364 งานขุดลอกลาน้า ตาบลทุง่ ยาว อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410365 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลทุง่ กระบ่า อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410366 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองนกแก้ว อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410367 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองนกแก้ว อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410368 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลท่าถ่าน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410369 งานพัฒนาบ่อน้าบาดาลตาบลท่าถ่าน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410370 งานขุดเจาะบ่อน้าตื้น ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410371 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410372 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลป่าบอน อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
0200810008410373 งานพัฒนาบ่อน้าบาดาลตาบลป่าบอน อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
0200810008410374 งานก่อสร้างถังเก็บน้า แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
0200810008410375 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลบ้องตี้อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410376 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410377 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410378 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410379 งานก่อสร้างถังเก็บน้าตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410380 งานก่อสร้างถังเก็บน้าตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410381 งานก่อสร้างถังเก็บน้าตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410382 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลวังกระแจะอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410383 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410384 งานขุดลอกลาน้า ตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410385 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410386 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลศรีมงคล อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410387 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองกร่าง อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410388 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410389 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสมเด็จเจริญ อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
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0200810008410390 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าไม้ อาเภอพรานกระต่ายจังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410391 งานขุดลอกลาน้า ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่ายจังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410392 งานขุดลอกลาน้า ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่ายจังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410393 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตกพรม อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
0200810008410394 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตกพรม อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
0200810008410395 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ่ออาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
0200810008410396 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแดงหม้อ อาเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410397 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโนนกลาง อาเภอสาโรงจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410398 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโนนกลาง อาเภอสาโรงจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410399 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโพธิศ์ รี อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410400 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโพธิศ์ รี อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410401 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลโพธิศ์ รี อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410402 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโพธิใ์ หญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410403 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโพธิใ์ หญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410404 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0200810008410405 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลดอนดึงอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0200810008410406 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0200810008410407 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0200810008410408 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410409 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410410 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410411 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410412 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410413 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410414 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410415 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410416 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410417 งานขุดลอกลาน้า ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410418 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าทองหลาง อาเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
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0200810008410419 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหมอนทอง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410420 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหมอนทอง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410421 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหมอนทอง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410422 งานขุดลอกลาน้า ตาบลกระทุม่ แพ้ว อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410423 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410424 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410425 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410426 งานขุดลอกลาน้า ตาบลพนมสารคาม อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410427 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410428 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410429 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410430 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410431 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410432 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410433 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410434 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบางขาม อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410435 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลไผ่ชะเลือด อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410436 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลไผ่ชะเลือด อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410437 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าเรือ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
0200810008410438 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลท่าเรือ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
0200810008410439 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตุยง อาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
0200810008410440 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ่อทอง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
0200810008410441 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลดอนประดู่ อาเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง
0200810008410442 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลดอนประดู่ อาเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง
0200810008410443 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลหารเทา อาเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง
0200810008410444 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลโคกทราย อาเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง
0200810008410445 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลโคกทราย อาเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง
0200810008410446 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลโคกทราย อาเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง
0200810008410447 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
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0200810008410448 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410449 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410450 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลกาบัง อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา
0200810008410451 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลคีรีเขต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
0200810008410452 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลคีรีเขต อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
0200810008410453 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลจ.ป.ร. อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410454 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยางตาบลจ.ป.ร. อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410455 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410456 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0200810008410457 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410458 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410459 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดเสลา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410460 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดเสลา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410461 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดเสลา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410462 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดเสลา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410463 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลรุง อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410464 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลรุง อาเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410465 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลขัวก่าย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410466 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลขัวก่าย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410467 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410468 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลธาตุ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410469 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410470 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410471 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410472 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410473 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410474 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410475 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410476 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
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0200810008410477 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410478 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
0200810008410479 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
0200810008410480 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
0200810008410481 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
0200810008410482 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลหนองสังข์อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
0200810008410483 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์อาเภอทุง่ เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
0200810008410484 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์อาเภอทุง่ เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
0200810008410485 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0200810008410486 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0200810008410487 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0200810008410488 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0200810008410489 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0200810008410490 งานขุดลอกลาน้า ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410491 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410492 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410493 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410494 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410495 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410496 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410497 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410498 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410499 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410500 งานขุดลอกลาน้า ตาบลประณีต อาเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
0200810008410501 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแหลมกลัด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410502 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตะกาง อาเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
0200810008410503 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตะกาง อาเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
0200810008410504 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
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0200810008410505 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410506 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเสม็ด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410507 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเสม็ด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410508 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเสม็ด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410509 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองคันทรง อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410510 งานก่อสร้างประปาภูเขาตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
0200810008410511 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
0200810008410512 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410513 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
0200810008410514 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410515 งานขุดลอกลาน้า ตาบลพระพุทธ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410516 งานขุดลอกลาน้า ตาบลพะเนา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410517 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410518 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410519 งานขุดลอกลาน้า ตาบลธงชัยเหนือ อาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410520 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410521 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410522 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410523 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410524 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410525 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410526 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410527 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเสือหึง อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410528 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเสือหึง อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410529 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท้องลาเจียก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410530 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท้องลาเจียก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410531 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท้องลาเจียก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410532 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท้องลาเจียก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410533 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท้องลาเจียก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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0200810008410534 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านกลาง อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410535 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางศาลา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410536 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางศาลา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410537 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพิเทน อาเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปัตตานี
0200810008410538 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410539 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410540 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410541 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410542 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลควนโดนอาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
0200810008410543 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410544 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410545 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410546 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410547 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410548 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410549 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410550 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านเพิง อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410551 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านเพิง อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410552 งานขุดลอกลาน้า ตาบลปากแพรก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410553 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0200810008410554 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
0200810008410555 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410556 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410557 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410558 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410559 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410560 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410561 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410562 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
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0200810008410563 ปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410564 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410565 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนหนามแท่งอาเภอเมืองอานาจเจริญจังหวัดอานาจเจริญ
0200810008410566 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาหว้า อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
0200810008410567 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
0200810008410568 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
0200810008410569 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410570 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410571 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410572 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0200810008410573 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
0200810008410574 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนทองอินทร์อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
0200810008410575 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนทองอินทร์อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
0200810008410576 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
0200810008410577 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
0200810008410578 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
0200810008410579 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410580 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410581 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410582 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410583 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410584 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410585 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410586 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410587 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410588 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410589 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลบ้านฝายอาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410590 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเมืองการุ้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
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0200810008410591 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410592 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410593 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410594 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410595 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410596 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลขามป้อม อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410597 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410598 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410599 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410600 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองนกทา อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410601 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410602 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410603 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโซง อาเภอน้ายืนจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410604 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410605 การซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลโดมประดิษฐ์อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410606 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410607 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0200810008410608 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนทองอินทร์อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
0200810008410609 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลโนนทองอินทร์อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
0200810008410610 การปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจรลูกรัง ตาบลหนองสังข์ อาเภอนาแกจังหวัดนครพนม
0200810008410611 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410612 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลนาข่า อาเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
0200810008410613 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลปงสนุก อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
0200810008410614 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410615 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410616 งานขุดลอกลาน้า ตาบลป่าระกา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410617 งานขุดลอกลาน้า ตาบลป่าระกา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410618 งานขุดลอกลาน้า ตาบลป่าระกา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410619 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหูล่อง อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
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0200810008410620 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหูล่อง อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410621 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหูล่อง อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410622 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าซอม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410623 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าซอม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410624 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางนบ อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410625 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางนบ อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410626 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางนบ อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410627 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านราม อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410628 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านราม อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410629 งานขุดลอกลาน้า ตาบลมะรือโบออก อาเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
0200810008410630 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410631 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410632 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410633 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410634 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410635 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410636 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410637 งานขุดลอกลาน้า ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส
0200810008410638 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
0200810008410639 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
0200810008410640 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
0200810008410641 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
0200810008410642 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410643 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410644 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410645 งานขุดลอกลาน้า ตาบลยายแย้มวัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410646 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองโสน อาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410647 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410648 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
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0200810008410649 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410650 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410651 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองตระครอง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410652 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410653 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410654 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410655 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลไร่เก่าอาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410656 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลไร่เก่าอาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410657 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410658 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลไผ่ชะเลือด อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410659 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตะโละแมะนา อาเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปัตตานี
0200810008410660 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากู อาเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปัตตานี
0200810008410661 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
0200810008410662 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกาจังหวัดพิษณุโลก
0200810008410663 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410664 งานขุดลอกลาน้า ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410665 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410666 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410667 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410668 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลบ่อแก้ว อาเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์
0200810008410669 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลบ่อแก้ว อาเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์
0200810008410670 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ่อแก้ว อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
0200810008410671 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410672 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410673 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410674 งานก่อสร้างประปาภูเขาตาบลคีรีเขต อาเภอธารโตจังหวัดยะลา
0200810008410675 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลคีรีเขต อาเภอธารโตจังหวัดยะลา
0200810008410676 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410677 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
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0200810008410678 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเวียงมอก อาเภอเถินจังหวัดลาปาง
0200810008410679 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410680 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลพระธาตุผาแดงอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410681 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลแม่เงิน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
0200810008410682 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหารเทา อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
0200810008410683 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410684 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
0200810008410685 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองหัวแรต อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410686 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองหัวแรต อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410687 การสร้างทางผิวจราจรลูกรังตาบลหนองหัวแรต อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410688 ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง ตาบลหนองโพนงาม อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410689 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลจีกแดก อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
0200810008410690 การซ่อมทางผิวจราจรลูกรังตาบลบ้านกล้วย อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0200810008410691 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410692 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410693 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410694 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสันทราย อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410695 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสันทราย อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410696 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410697 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410698 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านเป้า อาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410699 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลอินทขิล อาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410700 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลดอยเต่า อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410701 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410702 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410703 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านแอ่น อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410704 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านแอ่น อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410705 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลมืดกา อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
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0200810008410706 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลมืดกา อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410707 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านโป่ง อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410708 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านโป่ง อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410709 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านโป่ง อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410710 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านโป่ง อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410711 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเวียง อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
0200810008410712 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
0200810008410713 งานขุดลอกแหล่งน้าตาบลต้า อาเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
0200810008410714 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลป่าตาล อาเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
0200810008410715 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
0200810008410716 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเม็งราย อาเภอพญาเม็งรายจังหวัดเชียงราย
0200810008410717 งานขุดลอกลาน้า ตาบลนาวุง้ อาเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี
0200810008410718 งานขุดลอกลาน้า ตาบลสามะโรง อาเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี
0200810008410719 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสองพีน่ ้อง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410720 งานขุดลอกลาน้า ตาบลสองพีน่ ้อง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410721 งานขุดลอกลาน้า ตาบลสองพีน่ ้อง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410722 งานก่อสร้างถังเก็บน้าตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410723 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลชนแดนอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410724 งานขุดลอกลาน้า ตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410725 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลชนแดน อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410726 งานขุดลอกลาน้า ตาบลดงขุย อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410727 งานขุดลอกลาน้า ตาบลดงขุย อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410728 งานขุดลอกลาน้า ตาบลดงขุย อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410729 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตะกุดไร อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410730 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตะกุดไร อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410731 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าข้าม อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410732 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลพุทธบาท อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410733 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
0200810008410734 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
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0200810008410735 งานขุดลอกลาน้า ตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
0200810008410736 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
0200810008410737 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบัวเงิน อาเภอน้าพองจังหวัดขอนแก่น
0200810008410738 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
0200810008410739 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลคาโคกสูง อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410740 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
0200810008410741 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
0200810008410742 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเวียงมอก อาเภอเถินจังหวัดลาปาง
0200810008410743 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะจังหวัดลาปาง
0200810008410744 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะจังหวัดลาปาง
0200810008410745 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะจังหวัดลาปาง
0200810008410746 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านโป่ง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
0200810008410747 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตะดอบ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410748 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ตาบลรุง อาเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410749 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ตาบลรุง อาเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410750 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลละลาย อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410751 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลละลาย อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410752 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410753 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410754 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไร่อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
0200810008410755 งานขุดลอกลาน้า ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร
0200810008410756 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขัวก่าย อาเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร
0200810008410757 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
0200810008410758 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
0200810008410759 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
0200810008410760 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
0200810008410761 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
0200810008410762 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
0200810008410763 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว
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0200810008410764 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
0200810008410765 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
0200810008410766 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลทัพเสด็จอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
0200810008410767 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลทัพเสด็จอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
0200810008410768 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลทัพเสด็จ อาเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว
0200810008410769 งานขุดลอกลาน้า ตาบลทัพเสด็จ อาเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว
0200810008410770 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองสังข์ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
0200810008410771 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลไทยชนะศึก อาเภอทุง่ เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
0200810008410772 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไทยชนะศึก อาเภอทุง่ เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
0200810008410773 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโคกตะเคียน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410774 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลคูตันอาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410775 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลคูตันอาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410776 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
0200810008410777 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410778 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410779 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
0200810008410780 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
0200810008410781 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบัวเชด อาเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์
0200810008410782 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองใหญ่ อาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์
0200810008410783 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหินโงม อาเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย
0200810008410784 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410785 งานขุดลอกลาน้า ตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
0200810008410786 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลพระพุทธบาท อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
0200810008410787 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแก้งไก่ อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410788 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแก้งไก่ อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410789 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410790 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410791 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410792 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
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0200810008410793 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410794 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410795 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410796 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410797 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาบัว อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410798 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลสร้างแป้น อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410799 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสร้างแป้น อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410800 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
0200810008410801 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
0200810008410802 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
0200810008410803 งานก่อสร้างถังเก็บน้าตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410804 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410805 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
0200810008410806 งานขุดลอกลาน้า ตาบลสีออ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
0200810008410807 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสีออ อาเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี
0200810008410808 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสีออ อาเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี
0200810008410809 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองหลัก อาเภอไชยวานจังหวัดอุดรธานี
0200810008410810 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองหลัก อาเภอไชยวานจังหวัดอุดรธานี
0200810008410811 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410812 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0200810008410813 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลนาซ่าวอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410814 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410815 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410816 งานขุดลอกลาน้า ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410817 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410818 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410819 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลปากตม อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410820 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลปากตม อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410821 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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0200810008410822 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410823 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
0200810008410824 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเชียงกลม อาเภอปากชมจังหวัดเลย
0200810008410825 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเชียงกลม อาเภอปากชมจังหวัดเลย
0200810008410826 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเชียงกลม อาเภอปากชมจังหวัดเลย
0200810008410827 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเชียงกลม อาเภอปากชมจังหวัดเลย
0200810008410828 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเชียงกลม อาเภอปากชมจังหวัดเลย
0200810008410829 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลชมเจริญ อาเภอปากชมจังหวัดเลย
0200810008410830 งานขุดลอกลาน้า ตาบลน้าชา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
0200810008410831 งานก่อสร้างถังเก็บน้าตาบลแม่นาเติง อาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410832 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแม่นาเติง อาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410833 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลแม่นาเติง อาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410834 งานปรับปรุงประปาภูเขาตาบลแม่นาเติง อาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410835 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลแม่นาเติง อาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410836 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแม่ฮี้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0200810008410837 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลทุง่ กระบ่า อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410838 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลทุง่ กระบ่า อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410839 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลทุง่ กระบ่า อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410840 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองนกแก้ว อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410841 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองนกแก้ว อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410842 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองนกแก้ว อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410843 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองนกแก้ว อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410844 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองนกแก้ว อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410845 งานขุดเจาะบ่อน้าตื้น ตาบลท่าถ่าน อาเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410846 งานขุดเจาะบ่อน้าตื้น ตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
0200810008410847 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0200810008410848 งานพัฒนาบ่อน้าบาดาลตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0200810008410849 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0200810008410850 งานพัฒนาบ่อน้าบาดาลตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
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0200810008410851 งานขุดเจาะบ่อน้าตื้น ตาบลป่าบอน อาเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง
0200810008410852 งานขุดเจาะบ่อน้าตื้น ตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410853 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410854 งานพัฒนาบ่อน้าบาดาลตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410855 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลบ้องตี้อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410856 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410857 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410858 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410859 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410860 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410861 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลวังกระแจะ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410862 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลศรีมงคล อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410863 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลศรีมงคล อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410864 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสมเด็จเจริญ อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410865 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลวังไผ่ อาเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410866 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าไม้ อาเภอพรานกระต่ายจังหวัดกาแพงเพชร
0200810008410867 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ่ออาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
0200810008410868 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410869 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลแก่นมะกรูดอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410870 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410871 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลแก่นมะกรูดอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410872 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลคอกควาย อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410873 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลคอกควาย อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410874 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410875 งานขุดลอกลาน้า ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410876 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลห้วยคต อาเภอห้วยคตจังหวัดอุทัยธานี
0200810008410877 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410878 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410879 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมะมุ อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง

-58 รหัสงบประมาณ GFMIS ของ บก.ทท.
รหัสงบประมาณ

ชื่อ

0200810008410880 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410881 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410882 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410883 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าพยา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410884 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลนาแวงอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410885 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410886 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410887 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410888 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแดงหม้อ อาเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410889 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลท่าโพธิศ์ รี อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410890 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410891 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลห้วยไผ่อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410892 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410893 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410894 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410895 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410896 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410897 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410898 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410899 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลโซง อาเภอน้ายืนจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410900 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอระโนดจังหวัดสงขลา
0200810008410901 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอระโนดจังหวัดสงขลา
0200810008410902 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแหลม อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410903 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเกาะทวด อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410904 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเกาะทวด อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410905 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว
0200810008410906 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว
0200810008410907 งานขุดลอกลาน้า ตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410908 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองปลิง อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
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0200810008410909 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเลาขวัญ อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410910 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลทัพเสด็จ อาเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว
0200810008410911 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
0200810008410912 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410913 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองคันทรง อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410914 งานขุดลอกลาน้า ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410915 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพุทธบาท อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410916 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพุทธบาท อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410917 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410918 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านกล้วย อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410919 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410920 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
0200810008410921 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลรัตนวาปี อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
0200810008410922 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนครจังหวัดนครพนม
0200810008410923 งานขุดลอกลาน้า ตาบลรามราช อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
0200810008410924 งานขุดลอกลาน้า ตาบลรามราช อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
0200810008410925 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410926 งานขุดลอกลาน้า ตาบลนาข่า อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
0200810008410927 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410928 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410929 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางจาก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410930 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลตลิ่งชัน อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
0200810008410931 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแดงหม้อ อาเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410932 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแดงหม้อ อาเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410933 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโพธิใ์ หญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410934 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโพธิใ์ หญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410935 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0200810008410936 งานขุดลอกลาน้า ตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410937 งานขุดลอกลาน้า ตาบลดอนดึง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
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0200810008410938 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410939 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410940 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410941 งานขุดลอกลาน้า ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410942 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหมอนทอง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410943 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางปลาร้า อาเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410944 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410945 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
0200810008410946 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410947 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410948 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410949 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410950 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410951 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410952 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410953 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410954 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410955 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410956 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410957 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410958 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเทพนิมิต อาเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
0200810008410959 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเทพนิมิต อาเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
0200810008410960 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแหลมกลัด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410961 งานขุดลอกสระเก็บน้าตาบลแหลมกลัด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410962 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลแหลมกลัด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410963 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลแหลมกลัด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410964 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลแหลมกลัด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410965 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตะกาง อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
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0200810008410966 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
0200810008410967 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
0200810008410968 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
0200810008410969 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410970 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410971 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองโสน อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410972 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองโสน อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410973 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองคันทรง อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
0200810008410974 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
0200810008410975 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตากจังหวัดตาก
0200810008410976 งานขุดลอกลาน้า ตาบลมะเริง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410977 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410978 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410979 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410980 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410981 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410982 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410983 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410984 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410985 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเสือหึง อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410986 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเสือหึง อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410987 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเสือหึง อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410988 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเสือหึง อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410989 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท้องลาเจียก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410990 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านกลาง อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410991 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านกลาง อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410992 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางศาลา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410993 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางศาลา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410994 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางจาก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
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0200810008410994 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลร้องเข็ม อาเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
0200810008410995 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแม่สา อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
0200810008410996 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
0200810008410997 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
0200810008410998 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระจังหวัดตาก
0200810008410999 งานขุดลอกลาน้า ตาบลพระธาตุ อาเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
0200810008410A01 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0200810008410A02 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสถาน อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
0200810008410A03 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแม่สอย อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410A04 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลข่วงเปา อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410A05 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลคลองทรายขาวอาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
0200810008410A06 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410A07 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลทุง่ นางโอก อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
0200810008410A08 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410A09 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองโบสถ์ อาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A10 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองโบสถ์ อาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A11 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองโบสถ์ อาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A12 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลหนองโบสถ์ อาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A13 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองไฮ อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410A14 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านยาง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410A15 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410A16 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410A17 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410A18 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านกล้วย อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410A19 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410A20 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลควนมะพร้าว อาเภอเทศบาลเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง
0200810008410A21 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางศาลา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A22 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางศาลา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A23 งานขุดลอกลาน้า ตาบลพิเทน อาเภอทุง่ ยางแดงจังหวัดปัตตานี
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0200810008410A24 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านเนิน อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A25 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านเนิน อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A26 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านเนิน อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A27 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านเนิน อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A28 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A29 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A30 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A31 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A32 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A33 งานซ่อมระบบประปามาตรฐาน ตาบลควนโดนอาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
0200810008410A34 งานปรับปรุงประปาภูเขาตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410A35 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลทุง่ นุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
0200810008410A36 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A37 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A38 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A39 งานขุดลอกลาน้า ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A40 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านเพิง อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A41 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A42 งานขุดลอกลาน้า ตาบลปากแพรก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A43 งานขุดลอกลาน้า ตาบลปากแพรก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A44 งานขุดลอกลาน้า ตาบลปากแพรก อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A45 งานขุดลอกลาน้า ตาบลป่าระกา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A46 งานขุดลอกลาน้า ตาบลป่าระกา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A47 งานขุดลอกลาน้า ตาบลป่าระกา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A48 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหูล่อง อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A49 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหูล่อง อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A50 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหูล่อง อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A51 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าซอม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410A52 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางนบ อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
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0200810008410A53 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410A54 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410A55 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410A56 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410A57 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410A58 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
0200810008410A59 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
0200810008410A60 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
0200810008410A61 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
0200810008410A62 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
0200810008410A63 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
0200810008410A64 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
0200810008410A65 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
0200810008410A66 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
0200810008410A67 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าดอกคา อาเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ
0200810008410A68 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลอีสานเขต อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A69 งานขุดลอกลาน้า ตาบลอีสานเขต อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A70 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A71 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A72 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A73 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A74 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A75 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A76 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410A77 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410A78 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลไร่เก่าอาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410A79 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410A80 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410A81 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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0200810008410A82 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410A83 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0200810008410A84 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางยาง อาบลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410A85 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไผ่ชะเลือด อาเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี
0200810008410A86 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตะโละแมะนา อาเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปัตตานี
0200810008410A87 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากู อาเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปัตตานี
0200810008410A88 งานสร้างระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี
0200810008410A89 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
0200810008410A90 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
0200810008410A91 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
0200810008410A92 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
0200810008410A93 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
0200810008410A94 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
0200810008410A95 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลพ่อมิ่ง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
0200810008410A96 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกาจังหวัดพิษณุโลก
0200810008410A97 งานขุดลอกลาน้า ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
0200810008410A98 งานขุดลอกลาน้า ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
0200810008410A99 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B00 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B01 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B02 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B03 งานขุดลอกลาน้า ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B04 งานขุดลอกลาน้า ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B05 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B06 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B07 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B08 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B09 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโนนสะอาด อาเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์
0200810008410B10 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโนนสะอาด อาเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์
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0200810008410B11 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ่อแก้ว อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
0200810008410B12 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ่อแก้ว อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
0200810008410B13 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B14 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
0200810008410B15 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโคกนาโก อาเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร
0200810008410B16 งานก่อสร้างถังเก็บน้าตาบลคีรีเขต อาเภอธารโตจังหวัดยะลา
0200810008410B17 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลคีรีเขต อาเภอธารโตจังหวัดยะลา
0200810008410B18 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตาชี อาเภอยะหาจังหวัดยะลา
0200810008410B19 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบาโงยซิแน อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
0200810008410B20 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลละแอ อาเภอยะหาจังหวัดยะลา
0200810008410B21 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลจ.ป.ร. อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410B22 งานขุดลอกลาน้าตาบลจ.ป.ร. อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410B23 งานสร้างระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ตาบลจ.ป.ร. อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410B24 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410B25 งานขุดลอกลาน้า ตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410B26 งานสร้างระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410B27 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0200810008410B28 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเสริมกลาง อาเภอเสริมงามจังหวัดลาปาง
0200810008410B29 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเสริมซ้าย อาเภอเสริมงามจังหวัดลาปาง
0200810008410B30 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะจังหวัดลาปาง
0200810008410B31 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านร้อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
0200810008410B32 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโพนข่า อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410B33 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแก้ว อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410B34 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแก้ว อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410B35 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลรุง อาเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410B36 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐานขนาดใหญ่ ตาบลรุง อาเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410B37 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลรุง อาเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410B38 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลละลาย อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410B39 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลละลาย อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
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0200810008410B40 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลละลาย อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410B41 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองไฮ อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410B42 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลพังโคน อาเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
0200810008410B43 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
0200810008410B44 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลขัวก่าย อาเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร
0200810008410B45 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลขัวก่าย อาเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร
0200810008410B46 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแวง อาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
0200810008410B47 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแวงอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
0200810008410B48 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
0200810008410B49 งานก่อสร้างประปาภูเขาตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
0200810008410B50 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
0200810008410B51 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
0200810008410B52 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลบาโหย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
0200810008410B53 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว
0200810008410B54 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว
0200810008410B55 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลทัพเสด็จอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
0200810008410B56 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลทัพเสด็จอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
0200810008410B57 งานขุดลอกลาน้า ตาบลทัพเสด็จ อาเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว
0200810008410B58 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลทัพเสด็จ อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
0200810008410B59 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลกาบเชิงอาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410B60 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลคูตันอาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410B61 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลตะเคียนอาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410B62 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลตะเคียนอาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410B63 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410B64 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
0200810008410B65 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลตะเคียน อาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
0200810008410B66 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลอาโพน อาเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์
0200810008410B67 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลอุดมพร อาเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย
0200810008410B68 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลกุดบง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
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0200810008410B69 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแก้งไก่ อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410B70 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410B71 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410B72 งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้าตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410B73 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410B74 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410B75 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410B76 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
0200810008410B77 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410B78 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410B79 งานขุดลอกลาน้า ตาบลสร้างแป้น อาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
0200810008410B80 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
0200810008410B81 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอน้าโสมจังหวัดอุดรธานี
0200810008410B82 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
0200810008410B83 งานก่อสร้างถังเก็บน้าตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410B84 งานก่อสร้างประปาภูเขาตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410B85 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410B86 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านฝาย อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์
0200810008410B87 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410B88 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410B89 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410B90 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410B91 งานก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน ตาบลบ้านไร่อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410B92 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410B93 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410B94 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลทองหลาง อาเภอห้วยคตจังหวัดอุทัยธานี
0200810008410B95 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเขมราฐ อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410B96 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเขมราฐ อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410B97 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
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0200810008410B98 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410B99 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C00 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C01 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C02 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C03 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C04 งานขุดลอกลาน้า ตาบลท่าพยา อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C05 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C06 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C07 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C08 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลนาแวง อาเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C09 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C10 งานปรับปรุงระบบประปามาตรฐาน ตาบลห้วยไผ่อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C11 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C12 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C13 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาตาล อาเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C14 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาตาล อาเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C15 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C16 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C17 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลตาเกา อาเภอน้าขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C18 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลโซง อาเภอน้ายืนจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C19 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลโซง อาเภอน้ายืนจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C20 งานอาคารบริการน้าดื่มตาบลโซง อาเภอน้ายืนจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410C21 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอระโนดจังหวัดสงขลา
0200810008410C22 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว
0200810008410C23 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว
0200810008410C24 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเกาะทวด อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C25 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว
0200810008410C26 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเกาะทวด อาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
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0200810008410C27 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองปลิง อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410C28 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองปลิง อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410C29 งานขุดลอกลาน้า ตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C30 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลทุง่ กระบ่า อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410C31 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสหกรณ์นิคม อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
0200810008410C32 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหนองแวง อาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว
0200810008410C33 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว
0200810008410C34 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410C35 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410C36 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410C37 งานขุดลอกลาน้า ตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410C38 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสองพีน่ ้อง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
0200810008410C39 งานขุดลอกลาน้า ตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C40 งานขุดลอกลาน้า ตาบลช้างทูน อาเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
0200810008410C41 งานขุดลอกลาน้า ตาบลช้างทูน อาเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
0200810008410C42 งานขุดลอกลาน้า ตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C43 งานขุดลอกลาน้า ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
0200810008410C44 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C45 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410C46 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
0200810008410C47 งานขุดลอกลาน้า ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C48 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C49 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C50 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านกล้วย อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410C51 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C52 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านกล้วย อาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
0200810008410C53 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบ้านแก้ง อาเภอนาแกจังหวัดนครพนม
0200810008410C54 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C55 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลสามพร้าว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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ชื่อ

0200810008410C56 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
0200810008410C57 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C58 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี
0200810008410C59 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C60 งานขุดลอกลาน้า ตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C61 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางจาก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C62 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนครจังหวัดนครพนม
0200810008410C63 งานขุดลอกลาน้า ตาบลรามราช อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
0200810008410C64 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโพนสวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
0200810008410C65 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วงจังหวัดเลย
0200810008410C66 งานขุดลอกลาน้า ตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
0200810008410C67 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลปากตม อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0200810008410C68 งานขุดลอกลาน้า ตาบลโพธิต์ าก อาเภอโพธิต์ ากจังหวัดหนองคาย
0200810008410C69 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางจาก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C70 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลสร้างแป้น อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
0200810008410C71 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางจาก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C72 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางจาก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C73 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตลิ่งชัน อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
0200810008410C74 งานขุดลอกลาน้า ตาบลตลิ่งชัน อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
0200810008410C75 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410C76 งานขุดลอกลาน้า ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
0200810008410C77 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
0200810008410C78 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
0200810008410C79 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0200810008410C80 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
0200810008410C81 งานขุดลอกลาน้า ตาบลบางจาก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
0200810008410C82 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
0200810008410C83 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลสันทราย อาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
0200810008410C84 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลทุง่ ยั้ง อาเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
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0200810008410C85 งานขุดเจาะบ่อน้าบาดาลตาบลชุมพล อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
0200810008410C86 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410C87 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410C88 งานขุดลอกลาน้า ตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410C89 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลตะขบ อาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
0200810008410C90 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
0200810008410C91 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลนาผือ อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
0200810008410C92 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองโบสถ์ อาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
0200810008410C93 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลเสียว อาเภอโพธิศ์ รีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410C94 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลโดด อาเภอโพธิศ์ รีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ
0200810008410C95 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลกาบเชิง อาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
0200810008410C96 งานขุดสระเก็บน้า ตาบลตาเบา อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
0200810008410C97 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410C98 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
0200810008410C99 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลแก้ง อาเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
0200810008410D00 ค่าเจาะบ่อน้าบาดาล ตาบลสระพัง อาเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ
0200810008410D01 งานขุดลอกลาน้า ตาบลสายห้วยแก้ว อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008410D02 งานขุดลอกแหล่งน้า ตาบลหนองเมือง อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0200810008700001 การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
0200810008700002 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
0200810008700003 การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ระบบส่งกาลังและซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องมือกล
0200810008700004 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ
0200810008700005 การพัฒนาพืน้ ทีต่ ้นน้าตามแนวพระราชดาริ
0200810008700006 การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
0200810008700007 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเขตทหาร
0200810008700008 การส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์
0200810008700009 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารพัฒนา
0200810008700010 การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
0200810008700011 โครงการประมงหมู่บ้าน
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รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

0200853022000000 รายการงบประจา
02008C3001

โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ

02008C3001700001 จัดหาระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
02008C3002

โครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียมGNSSแบบอัตโนมัติ

02008C3002700001 จัดหาระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียมGNSSแบบอัตโนมัติ
02008C3002700002 จัดจ้างทีป่ รึกษาโครงการ
02008C3002700003 การดาเนินการสารวจ
02008C3002700004 การดาเนินงานการประชาสัมพันธ์
02008C3002700005 ซ่อมเครื่องมือสารวจ
02008C3002700006 วัสดุคอมพิวเตอร์
02008C3002700007 วัสดุสานักงาน
02008C3003

โครงการพัฒนาแบบจาลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย

02008C3003700001 จัดจ้างทีป่ รึกษาโครงการ
02008C3003700002 จัดหาเครื่องมือความโน้มถ่วงพิภพแบบสัมพัทธ์
02008C3003700003 จัดหาเครื่องมือรังวัดความโน้มถ่วงแบบติดตั้งบนอากาศยาน
02008C3003700004 จัดหาเครื่องมือสารวจรังวัดสัญญาณดาวเทียมGNSS
02008C3003700005 การดาเนินการสารวจ
02008C3003700006 การดาเนินงานการประชาสัมพันธ์
02008C3003700007 วัสดุคอมพิวเตอร์
02008C3003700008 วัสดุสานักงาน
หมายเหตุ ตัวอักษรหนา+เอียง งบผูกพันข้านปีงบประมาณ

- 74 รหัสแหล่งของเงิน
เงินในงบประมาณ - งบกลาง

เงินในงบประมาณ - งบส่วนราชการ

6010100 งบบุคลากร

6011100 งบบุคลากร

6010110 เงินเดือน

6011110 เงินเดือน

6010120 ค่าจ้างประจา

6011120 ค่าจ้างประจา

6010130 ค่าจ้างชั่วคราว

6011130 ค่าจ้างชั่วคราว

6010140 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง

6011140 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง

6010150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6011150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6010200 งบดาเนินงาน

6011200 งบดาเนินงาน

6010210 ค่าตอบแทน

6011210 ค่าตอบแทน

6010220 ค่าใช้สอย

6011220 ค่าใช้สอย

6010230 ค่าวัสดุ

6011230 ค่าวัสดุ

6010240 ค่าสาธารณูปโภค

6011240 ค่าสาธารณูปโภค

6010310 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

6011310 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

6010320 งบลงทุน ค่าทีด่ นิ อาคาร/สิ่งก่อสร้าง

6011320 งบลงทุน ค่าทีด่ นิ อาคาร/สิ่งก่อสร้าง

6010410 งบเงินอุดหนุนทัว่ ไป

6011410 งบเงินอุดหนุนทัว่ ไป

6010420 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6011420 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6010500 งบรายจ่ายอื่น

6011500 งบรายจ่ายอื่น
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

หน่วย
บก.ทท.
ส่วนกลาง บก.ทท.
สลก.บก.ทท.
สจร.ทหาร
สตน.ทหาร
กพ.ทหาร
ขว.ทหาร
ยก.ทหาร
กบ.ทหาร
กร.ทหาร
สส.ทหาร
สปช.ทหาร
สบ.ทหาร
กง.ทหาร
ผท.ทหาร
ยบ.ทหาร
นทพ.
ศรภ.
สปท.
รร.ตท.สปท.
รร.ชท.สปท.
ศบท.บก.ทท.
สน.บก.บก.ทท.
ชด.ทหาร
ศตก.
สนภ.1 นทพ.
สนภ.2 นทพ.
สนภ.3 นทพ.
สนภ.4 นทพ.
สนภ.5 นทพ.
สธน.ทหาร
สสก.ทหาร
สยย.ทหาร
ศปร.

รหัสศูนย์ตน้ ทุน / รหัสหน่วยรับงบประมำณ

รหัสหน่วยเบิกจ่ำย

0200800000
0200800001
0200800002
0200800003
0200800004
0200800007
0200800008
0200800009
0200800010
0200800011
0200800012
0200800013
0200800014
0200800015
0200800016
0200800019
0200800021
0200800022
0200800023
0200800027
0200800028
0200800029
0200800030
0200800031
0200800032
0200800033
0200800034
0200800035
0200800036
0200800037
0200800038
0200800039
0200800040
0200800041

0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800027
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015
0200800033
0200800034
0200800035
0200800036
0200800037
0200800015
0200800015
0200800015
0200800015

