
 แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   
วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
1. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านโยธา 

หรือสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง ของ อบต. แม่
คำม ี

7,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  ป๋องสลัด 
7,000.- บาท 

นายณัฐพล  ป๋องสลัด 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
117/2563 ลง
วันท่ี 31 ส.ค. 
2563 
 

2. จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านโยธา 
หรือสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง ของ อบต. แม่
คำม ี

7,000.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร  กันทาธรรม 
7,000.- บาท 

นายธีรภัทร  กันทาธรรม 
7,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
118/2563 ลง
วันท่ี 31 ส.ค. 
2563 
 

3. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 3,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
3,500.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
3,500.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
119/2563 ลง
วันท่ี 31 ส.ค. 
2563 
 

4. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายยอด  สมยะ 
2,500.- บาท 

นายยอด  สมยะ 
2,500.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
120/2563 ลง
วันท่ี 31 ส.ค. 
2563 
 

5. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัตหินา้ที่ท้ายรถขยะ 2,500.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตื้อยศ 
2,500.- บาท 

นายสนอง  ตื้อยศ 
2,500.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
121/2563 ลง
วันท่ี 31 ส.ค. 
2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
6. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอาชีพการทำไม้ถู

พื้น 
240.- - เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 

240.- บาท 
ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 

240.- บาท 
ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

122/2563 ลง
วันท่ี 2 ก.ย. 
2563 
 

7. จ้างเหมาจดัหาวัสดุโครงการฝึกอาชีพการทำไม้ถู
พื้น  

5,075.-บาท - เฉพาะเจาะจง นางสาวปยิานันท์ ส่างแก้ว
5,075.-บาท 

นางสาวปิยานันท์ ส่างแก้ว
5,075.-บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
123/2563 ลง
วันท่ี 2 ก.ย. 
2563 
 

8. จ้างทำเสวียนโครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ตำบลแมค่ำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
   

15,400.- 
บาท 

-  เฉพาะเจาะจง นายวิระ อุตธรรมใจ
15,400.- บาท 

นายวิระ อุตธรรมใจ
15,400.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
124/2563 ลง
วันท่ี 8 ก.ย. 
2563 
 

9. จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.แม่คำม ี   

240.- บาท   เฉพาะเจาะจง ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
240.- บาท 

ร้านดูเม็กซ์โฆษณา 
240.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
125/2563 ลง
วันท่ี 8 ก.ย. 
2563 
 

10. จ้างเหมาตดัหญ้าบริเวณ อบต.แมค่ำม ี
 

600.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายมานะ  เกษี 
600.- บาท 

นายมานะ  เกษี 
600.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
126/2563 ลง
วันท่ี 10 ก.ย. 
2563 
 

11. จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงขามเส้นทางเข้า
นานางสมทรง สมยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3,300.- บาท - เฉพาะเจาะจง นายวิชิต จันทร์พล 
3,300.- บาท 

นายวิชิต จันทร์พล 
3,300.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
127/2563 ลง
วันท่ี 18 ก.ย. 
2563 
 



 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
12. จ้างเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ 

ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

40,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง นายก่วน  เสาร์แดน 
40,000.- บาท 

นายก่วน  เสาร์แดน 
40,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
128/2563  
ลงวันท่ี 18 
ก.ย.2563 

13. จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าล้อ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด
แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

19,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง นายก่วน  เสาร์แดน 
19,000.- บาท 

นายก่วน  เสาร์แดน 
19,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
129/2563  
ลงวันท่ี 18 
ก.ย.2563 

14. จ้างเหมาซ่อมแซมท่อถนนร่องโป่ง หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าล้อ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด
แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

6,400.-บาท - เฉพาะเจาะจง นายก่วน  เสาร์แดน 
6,400.- บาท 

นายก่วน  เสาร์แดน 
6,400.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
130/2563  
ลงวันท่ี 18 
ก.ย.2563 

15. จ้างสถาบันหรือองค์กรภายนอกประเมิน
ประสิทธิภาพการทำงานของ อบต.แม่คำม ี

16,000.- 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

16,000.- บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

16,000.- บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
131/2563  
ลงวันท่ี 21
ก.ย.2563 

16. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติ 
ปีงบประมาณ 2564 

2,040.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มยกกำลังสาม 
2,040.-บาท 

ร้านเอ็มยกกำลังสาม 
2,040.-บาท 

ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 
132/2563  
ลงวันท่ี 22
ก.ย.2563 
 

17. จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด
แพร่ 

2,480.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. จิราภรณ์ 505 
2,480.- บาท 

หจก. จิราภรณ์ 505 
2,480.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขที่ 
79/2563  
ลงวันท่ี 1 ก.ย.
2563 
 

 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
18.  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,678.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. จิราภรณ์ 505 

5,678.- บาท 
หจก. จิราภรณ์ 505 

5,678.- บาท 
ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขที่ 

80/2563  
ลงวันท่ี 8 ก.ย.
2563 

19. จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.แม่คำม ี  

700.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. จิราภรณ์ 505 
700.- บาท 

หจก. จิราภรณ์ 505 
700.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขที่ 
81/2563  
ลงวันท่ี 10 
ก.ย.2563 

20. จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้  8,400.- บาท - เฉพาะเจาะจง ร้านหน่องอิเล็กทรินิกส์
8,400.-  บาท 

ร้านหน่องอิเล็กทรินิกส์
8,400.-  บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
82/2563 ลง
วันท่ี 11 ก.ย. 
2563 

21. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 3,890.- บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ท็อปวิวพ้อยท ์
3,890.- บาท 

หจก. ท็อปวิวพ้อยท์ 
3,890.- บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขที่ 
83/2563  
ลงวันท่ี 11 
ก.ย.2563 

22. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 1,218 บาท - เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
1,218 บาท 

หจก. ซีเอ็ดเรือนทอง 
1,218 บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขที่ 
84/2563  
ลงวันท่ี 16
ก.ย.2563 

23. จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ผลิตพลังงาน 
10 W แบตเตอรี่ 4.5 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 10,000.00 บาท    

40,000 บาท - เฉพาะเจาะจง หจก.เคซีอี.อิเล็กทริค
40,000 บาท 

หจก.เคซีอี.อิเล็กทริค
40,000  บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขที่ 
85/2563  
ลงวันท่ี 22 
ก.ย.2563 
 

24. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ(ซับเมอร์สซิเบิ้ล) 
ดูดน้ำลึกขนาด 3HP 3เฟส 380V จำนวนใบพัดไม่
น้อยกว่า 14 ใบ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุม
   

39,000 บาท - เฉพาะเจาะจง บริษัทง่ีเส็งจักรกลแพร่
จำกัด 

39,000 บาท 

บริษัทง่ีเส็งจักรกลแพร่
จำกัด 

39,000 บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อเลขที่ 
86/2563  
ลงวันท่ี 22 
ก.ย.2563 
 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
25. จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 

910(W) X 450(D) X 1830(H) จำนวน  2 หลัง ๆ 
ละ 4,200.00 บาท  

8,400 บาท - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้า
พาณิชย์ 

8,400.00  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้า
พาณิชย์ 

8,400.00  บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
87/2563  
ลงวันท่ี 22 
ก.ย.2563 
 

26. จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูงแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว  2,200.00 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้า
พาณิชย์ 

2,200.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้า
พาณิชย์ 

2,200.00 บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
88/2563  
ลงวันท่ี 22 
ก.ย.2563 
 

27. จัดซื้อถังดับเพลิง ขนาดความจุ 15 ปอนด์ จำนวน 
10 ถัง ราคาถัง ละ 1,200.00 บาท  

12,000.00 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง แพร่การดับเพลิง
12,000.00 บาท 

แพร่การดับเพลิง
12,000.00 บาท 

ราคาท้องตลาด ใบสั่งซื้อลขที่ 
89/2563  
ลงวันท่ี 22 
ก.ย.2563 
 

28. จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ
แบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย  (ราคาไม่รวม
ค่าติดตั้ง)  ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่
ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 1 เครื่อง 
  

53,500 บาท - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่
เครื่องปรับอากาศ 

53,500 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่
เครื่องปรับอากาศ 

53,500.00 

ราคาท้องตลาด สัญญาซื้อขาย
เลขท่ี 6/2563  
ลงวันท่ี 23
ก.ย.2563 
 

29. จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ
แบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย  ขนาด
ความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000  ซี
เอฟเอ็ม ราคาเครื่องละ  55,000.00  บาท จำนวน 
2 เครื่อง  

107,000 
บาท 

- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่
เครื่องปรับอากาศ 
107,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่
เครื่องปรับอากาศ 
107,000 บาท 

ราคาท้องตลาด สัญญาซื้อขาย
เลขท่ี 7/2563  
ลงวันท่ี 23
ก.ย.2563 
 

 

 

 

 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
30. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง

พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (ราคา
รวมค่าติดตั้ง)  จำนวน 1 เครื่อง 
  

46,000 บาท - เฉพาะเจาะจง แดงรุ่งเรืองพาณิชย์
46,000.00 

แดงรุ่งเรืองพาณิชย์ 
46,000.00 

ราคาท้องตลาด สัญญาซื้อขาย
เลขท่ี 8/2563  
ลงวันท่ี 23
ก.ย.2563 
 

31. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (ราคา
รวมค่าติดตั้ง)  จำนวน 1 เครื่อง 
  

46,000 บาท - เฉพาะเจาะจง แดงรุ่งเรืองพาณิชย์
46,000.00 

แดงรุ่งเรืองพาณิชย์ 
46,000.00 

ราคาท้องตลาด สัญญาซื้อขาย
เลขท่ี 9/2563  
ลงวันท่ี 23
ก.ย.2563 
 

32. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีโดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีจากสวนนางสาวอัมพร 
วงศ์พุฒิ ถึงบ้านนายบุญมา มาสดุ  หมู่ท่ี 4  
บ้านพิมสาร  กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 45.00 
เมตร  หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร 

44,000.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 
44,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 
44,000.00 

เสนอราคาราย
เดียวและไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 
25/2563 ลง
วันท่ี 26 ส.ค.
2563 

33. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีโดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี จากบ้านนางสาวพิมล
พรรณ  สารเขื่อนแก้ว ถึงบ้านนางน้อม ตันจัน
ตา หมู่ที่ 3  บ้านรัตนปัญญา 

104,600.00
  

- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 

104,600.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 

104,600.00 

เสนอราคาราย
เดียวและไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 
26/2563 ลง
วันท่ี 26 ส.ค.
2563 

34. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีโดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี จากบ้านนางกชรัตน์ ยะ
ตุ้ย ถึงบ้านนางพยอม อุ่นเรือน หมู่ที่ 2 บ้านท่า
ล้อ 

67,500.00
  

- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 
67,500.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 
67,500.00 

เสนอราคาราย
เดียวและไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 
24/2563 ลง
วันท่ี 26 ส.ค.
2563 

35. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีโดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี บ้านนางเลม้ พุทธดวง ถึง
บ้านนายบำรุง สกลุปราโมทย์ หมูท่ี่ 3 บ้านรัตน
ปัญญา 

214,000.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 

214,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 

214,000.00 

เสนอราคาราย
เดียวและไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 
22/2563 ลง
วันท่ี 26 ส.ค.
2563 



ลำดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่สัญญา
หรือ ข้อตกลง

ในการซ้ือ    
หรือจ้าง 

 
36. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีโดยเสริมผิวทาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี จากบ้านนายลูน ทันใจ 
ถึงบ้านนางนวลจันทร์ อินต๊ะเสาร์  หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าล้อ 

50,600.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 
50,600.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 
50,600.00 

เสนอราคาราย
เดียวและไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 
23/2563 ลง
วันท่ี 26 ส.ค.
2563 

37. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีโดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี จากบ้านนางสาวศิริพร  
เสภารัตนานันท์ ถึงบ้านนางกัณฐช์ภัส ไวทยินทร์ 
หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา 

159,000.00
  

- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 

159,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 

159,000.00 

เสนอราคาราย
เดียวและไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 
21/2563 ลง
วันท่ี 26 ส.ค.
2563 

38. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีโดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี จากบ้านนางปรานอม ถุง
แก้ว  ถึงบ้านนางประทิน คันธะมาลา หมู่ที่ 3  
บ้านรัตนปญัญา 

99,400.00
  

- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 
99,400.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา
แพร่ขนส่ง 
99,400.00 

เสนอราคาราย
เดียวและไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 
20/2563 ลง
วันท่ี 26 ส.ค.
2563 

 


