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๗. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลโคกกลาง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๓๓ บ่อ 

๖๖๙,๙๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๘. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลแมด อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๒๖ บ่อ 

๕๒๗,๘๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๙. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลไร่ขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๒๘ บ่อ 

๕๖๘,๔๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๐. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลเปือย อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๓๐ บ่อ 

๖๐๙,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๑. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๕๔ บ่อ 

๑,๐๙๖,๒๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๒. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๖๗ บ่อ 

๑,๓๖๐,๑๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๓. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลคึมใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๒๕ บ่อ 
 

๕๐๗,๕๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๔. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลนาแต้ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๔๔ บ่อ 

๘๙๓,๒๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๕. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๓๐ บ่อ 

๖๐๙,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๖. จ้างเหมาขุดแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพ้ืนท่ี
ตําบลคําเข่ือนแก้ว อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๙๐ บ่อ 

๑,๘๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๗. จ้างเหมาขุดแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. 
ในพ้ืนที่ตําบลนาเวียง อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 
๑๓๓ บ่อ 

๒,๖๙๙,๙๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๘. จ้างเหมาขุดแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. 
ในพ้ืนที่ตําบลหนองไฮ อําเภอหัวเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 
จํานวน ๖๓ บ่อ 

๑,๒๗๘,๙๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๑๙. จ้างเหมาขุดแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. 
ในพ้ืนที่ตําบลโพนทอง อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 
๓๓ บ่อ 

๖๖๙,๙๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๒๐. จ้างเหมาขุดแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. 
ในพ้ืนที่ตําบลโพนเมือง อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 
๔๖ บ่อ 

๙๓๓,๘๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๒๑. จ้างเหมาขุดแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. 
ในพ้ืนที่ตําบลเค็งใหญ่ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๔๓ 
บ่อ 

๘๗๒,๙๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๒๒. จ้างเหมาขุดแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. 
ในพ้ืนที่ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๕๑ 
บ่อ 

๑,๐๓๕,๓๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๒๓. จ้างเหมาขุดแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. 
ในพ้ืนที่ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๔๖ บ่อ 

๙๓๓,๘๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 

๒๔. จ้างเหมาขุดแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ๘๓๒,๓๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐ 



ในพ้ืนที่ตําบลนาผือ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๔๑ บ่อ 
   

  

 


