
 

 

 

  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค าม ี
เรื่อง เผยแพรแ่ผนการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปดิเผย ณ สถานท่ีปดิประกาศของหน่วยงานของรัฐ นัน้ 
 
               องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค าม ีขอประกาศเผยแพร่แผนการจดัซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตาม
เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี ้
 
                                ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

   

        
 

 
(นายไพศาล ชมภูมิ่ง) 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค าม ี

 
  

 

   

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี (M๖๒๑๑๐๐๒๔๓๘๗) ลงวันที ่      พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสแผนจัดซ้ือจัดจ้าง ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศ
จัดซ้ือจัด

จ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑ P๖๒๑๑๐๐๕๖๕๘๐ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กจากนานายอาน เสนาธรรมถึง
นานายประสิทธ์ิ ทะนันชัย หมู่ที่ ๑ บ้านปงเจรญิ ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๓๘๖.๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ
ที่อบต.แม่ค ามีก าหนด 

๔๐๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๒ P๖๒๑๑๐๐๕๖๕๗๓ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กจากนานายพงษ์ศักดิ์ ชมภมูิ่งถึง
นานายบุญยงค์ ยวงแก้ว หมู่ที่ ๑ บ้านปงเจริญ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ
ที่อบต.แม่ค ามีก าหนด 

๔๐๙,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๓ P๖๒๑๑๐๐๕๖๕๗๐ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กนานายบุญช่วย กวางเต้น ถึง
นานายมงคล กันทาธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านปงเจริญ ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๖๐๖.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด 
 

๗๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

   



 
๔ P๖๒๑๑๐๐๕๖๕๖๖ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กจากนานางสาวพยอม ยะอติะ 

ถึงนานายประยรู วงศ์อรินทร์ หมูท่ี่ ๑ บ้านปงเจริญ ขนาดปากกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๒.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ตามแบบท่ีอบต.แม่ค ามีก าหนด 

๕๓๙,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๕ P๖๒๑๑๐๐๕๖๘๓๒ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กจากนานางนิตยา กันยะมีถงึนา
นางเกษมศรี สอนอุ่น หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๕๗๙.๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด 

๙๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๖ P๖๒๑๑๐๐๕๖๖๒๐ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กจากนานางพวงทอง ทองอินทร์
ถึงนานางสาวพวม แสงแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านพิมสาร ขนาดปากกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.แม่ค ามีก าหนด 

๕๖๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๗ P๖๒๑๑๐๐๕๖๕๙๔ วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมถมดินถนนร่องโป่ง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ 
วางท่อคสล. ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๗ ท่อน ตาม
แบบท่ี อบต.แม่ค ามีก าหนด 

๔๙,๕๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๘ P๖๒๑๑๐๐๕๖๖๓๖ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีโดยเสริมผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
จากสวนนางสาวอัมพร วงศ์พุฒิ ถึงบ้านนายบุญมา มาสุด หมู่ที่ ๔ 
บ้านพิมสาร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
๐.๐๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.แมค่ ามี ก าหนด 

๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๙ P๖๒๑๑๐๐๕๖๖๒๓ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กนานางเนาว์ ระมัง ถึงนานาย
ประยรู วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านพิมสาร ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๕๐๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบท่ี 
อบต.แม่ค ามีก าหนด 

๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๑๐ P๖๒๑๑๐๐๕๖๖๐๙ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กจากนานางนิตยา กันยะมีถงึนา
นางเกษมศรี สอนอุ่น หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๕๗๙.๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด 

๖๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๑๑ P๖๒๑๑๐๐๕๖๖๐๗ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก จากท้ายน้ าตก ๓ ฝั่งขวานา
นายชวลิต อารีย์ ถึงนานายวิชิต จนัทร์พล หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปญัญา 
ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.แมค่ ามีก าหนด 

๘๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๑๒ P๖๒๑๑๐๐๕๖๖๐๔ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก นานายวล โลกค าลือถึงนานาย
จ่วน วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว 
๔๔๓.๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบท่ีอบต.แม่
ค ามีก าหนด 

๖๔๙,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๑๓ P๖๒๑๑๐๐๕๖๖๐๑ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กน้ าตก ๕ ฝั่งซ้ายถึงนานาง
ประภา เมืองมาน้อย หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าล้อ ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบท่ี 
อบต.แม่ค ามีก าหนด 

๑๓๙,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๑๔ P๖๒๑๑๐๐๕๖๕๘๘ ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กจากนานายสันติ เดชาหลวง ถึง
นานายพงษ์ศักดิ์ ชมภูมิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านปงเจริญ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ

๓๗๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 



ที่อบต.แม่ค ามีก าหนด 
  

 


