
ล ำดบั วงเงินที่จดัซ้ือหรือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดและรำคำ เหตผุลที่คัด เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

ที่ จดัจำ้ง(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 4 500,000             500,000    เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ทนงศักด์ิกอ่สร้า 500,000.- หจก.แพร่ทนงศักด์ิกอ่สร้า 500,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 2/2562 ลง 26 ต.ค.61

2
 กอ่สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ประจ า

หมู่บ้านมหาโพธิ์
556,000             676,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ธนากร คอนสตรัคชั่น 556,000.- หจก.ธนากร คอนสตรัคชั่น 556,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 3/2562 ลง 26 พ.ย.61

3

 กอ่สร้างอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลป่าแมต

1,189,900          1,500,000 e-bidding  แพร่โกสินทร์กอ่สร้าง 1,260,000
หจก. ธนกร คอนสตรัคชั่น แลนด์แอนด์เฮ้าส์

 1,189,900
หจก.ร่มเยน็การกอ่สร้าง 1,299,000

กติติพันธ ์999  1,258,000
บ.แพร่เดชา จ ากดั 1,470,000
บ.อษัวศิว ์จ ากดั 1,440,000

บ.สุขส าราญ2559 จ ากดั 1,386,000
หจก. แพร่วรฉตัร 1,430,000

หจก.ธนากร คอนสตรัคชั่น 1,189,900.- e-bidding สัญญา 4/2562 ลง 26 พ.ย.61

4  กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
สายรามค าแหง ตอน2

3,060,000          3,074,000 e-bidding  บ.แทร็คโก ้จ ากดั 3,070,385.39
หจก.ณัฐพลการโยธา  3,060,000

หจก.ณัฐพลการโยธา 3,060,000.- e-bidding สัญญา 5/2562 ลง 3 ม.ค.62

5 กอ่สร้างอาคารเรียนอนุบาล 6,799,000          7,909,500 e-bidding  แพร่โกสินทร์กอ่สร้าง 7,173,000
แพร่มรัีตน 7,840,000

บ.แพร่เดชา จ ากดั 6,956,4810
บ.ยง่แซ ค้าวสัดุกอ่สร้าง จ ากดั 7,136,000

บ.สุขส าราญ2559 จ ากดั 6,799,00

บ.สุขส าราญ 6,799,000.- e-bidding สัญญา 6/2562 ลง 24 ม.ค.62

6 กอ่สร้างห้องน  าฌาปนสถาน ม.3 300,000             300,000    เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่พูนศักด์ิ 300,000 หจก.แพร่พูนศักด์ิ 300,000 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 7/2562 ลง 28 ม.ค.62

7  กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
สายรามค าแหง ตอน1

6,020,000          6,034,000 e-bidding  บ.แทร็คโก ้จ ากดั 6,028,199.86
หจก.ณัฐพลการโยธา  6,020,000

หจก.ณัฐพลการโยธา 6,020,000.- e-bidding สัญญา 8/2562 ลง 5 ก.พ.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ปีงบประมำณ 2562

เทศบำลต ำบลป่ำแมต

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง



8 กอ่สร้างรางระบายน  า ม.6 330,500             330,500    เฉพาะเจาะจง แพร่วรฉตัร 330,500.- แพร่วรฉตัร 330,500.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 9/2562 ลง 26 เม.ย.62

9 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 8 323,200             323,200    เฉพาะเจาะจง แพร่ธรุกจิ 323,200.- แพร่ธรุกจิ 323,200.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 10/2562 ลง 30 เม.ย.62

10 กอ่สร้างรางระบายน  า ม.15 269,300             269,300    เฉพาะเจาะจง แพร่ธรุกจิ 269,300.- แพร่ธรุกจิ 269,300.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 11/2562 ลง 30 เม.ย.62

11 กอ่สร้างรางระบายน  า ม.4 130,000             130,000    เฉพาะเจาะจง แพร่ธรุกจิ 130,000.- แพร่ธรุกจิ 130,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 12/2562 ลง 30 เม.ย.62

12 กอ่สร้างรางระบายน  า ม.4 80,000               80,000      เฉพาะเจาะจง แพร่ธรุกจิ 80,000.- แพร่ธรุกจิ 80,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 13/2562 ลง 30 เม.ย.62

13
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.

อนุบาล
350,000             350,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ธนากร คอนสตรัคชั่น 350,000.- หจก.ธนากร คอนสตรัคชั่น 350,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 14/2562 ลง 16 พ.ค.62

14 กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. ม.12 130,000             130,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ธนากร คอนสตรัคชั่น 130,000.- หจก.ธนากร คอนสตรัคชั่น 130,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 15/2562 ลง 21 พ.ค.62

15 กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. ม.2 104,000             104,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ธนากร คอนสตรัคชั่น 104,000.- หจก.ธนากร คอนสตรัคชั่น 104,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 16/2562 ลง 21 พ.ค.62

16 วางท่อระบายน  า ม.1 282,500             282,500    เฉพาะเจาะจง แพร่วรฉตัร 282,500.- แพร่วรฉตัร 282,500.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 17/2562 ลง 21 พ.ค.62

17 กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. ม.2 235,500             235,500    เฉพาะเจาะจง แพร่ธรุกจิ 235,500.- แพร่ธรุกจิ 235,500.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 18/2562 ลง 21 พ.ค.62

18 กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. ม.3 231,500             231,500    เฉพาะเจาะจง แพร่ธรุกจิ 231,500.- แพร่ธรุกจิ 231,500.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 19/2562 ลง 21 พ.ค.62

19 กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. ม.3 242,000             242,000    เฉพาะเจาะจง แพร่ธรุกจิ 242,000.- แพร่ธรุกจิ 242,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 20/2562 ลง 21 พ.ค.62

20 กอ่สร้างถนน คสล. หมู.่7 267,000             267,000    เฉพาะเจาะจง แพร่ธรุกจิ 267,000.- แพร่ธรุกจิ 267,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 21/2562 ลง 12 ก.ค.62

21 กอ่สร้างถนน คสล. หมู.่7 32,000               32,000      เฉพาะเจาะจง แพร่วรฉตัร 32,000.- แพร่วรฉตัร 32,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 22/2562 ลง 12 ก.ค.62

22 กอ่สร้างถนน คสล. หมู.่7 20,000               20,000      เฉพาะเจาะจง แพร่ธรุกจิ 20,000.- แพร่ธรุกจิ 20,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 23/2562 ลง 12 ก.ค.62

23 ขยายไหล่ทาง คสล. ม.12 95,000               95,000      เฉพาะเจาะจง แพร่พูนศักด์ิ 95,000.- แพร่พูนศักด์ิ 95,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 24/2562 ลง 18 ก.ค.62

24  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.
อนุบาลฯ เพิ่มเติม

1,055,555          1,110,000 e-bidding  หจก.แพร่ฤทธา 1,055,555
บ.ยง่แซ ค้าวสัดุกอ่สร้าง จ ากดั 1,068,000

แพร่ฤทธา 1,055,555.- e-bidding สัญญา 25/2562 ลง 19 ก.ค.62

25 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 14 34,000               34,000      เฉพาะเจาะจง แพร่พูนศักด์ิ 34,000.- แพร่พูนศักด์ิ 34,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 26/2562 ลง 22 ก.ค.62

26 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 4 51,400               51,400      เฉพาะเจาะจง แพร่พูนศักด์ิ 51,400.- แพร่พูนศักด์ิ 51,400.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 27/2562 ลง 22 ก.ค.62

27 ขยายไหล่ทาง คสล. ม.12 260,000             260,000    เฉพาะเจาะจง แพร่วรฉตัร 260,000.- แพร่วรฉตัร 260,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 28/2562 ลง 23 ก.ค.62

28 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 11 413,897.12         510,000    เฉพาะเจาะจง แพร่ฤทธา 413,897.12 แพร่ฤทธา 413,897.12 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 29/2562 ลง  5 ส.ค.62

29 วางท่อระบายน  า ม.2 55,000               55,000      เฉพาะเจาะจง ภาพภูมกิอ่สร้าง 55,000.- ภาพภูมกิอ่สร้าง 55,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 30/2562 ลง 9 ส.ค.62



30 กอ่สร้างรางระบายน  า คสล. ม.8 60,000               60,000      เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ วงศารัตนศิลป์ 60,000.- นายประสิทธิ์ วงศารัตนศิลป์ 60,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 31/2562 ลง 14 ส.ค.62

31 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก ม.5 935,129.14         940,000    e-bidding  แพร่มรัีตน  940,000
หจก.ณัฐพลการโยธา  935,129.14

หจก.ณัฐพลการโยธา 935,129.14 e-bidding สัญญา 32/2562 ลง 20 ส.ค.62

32 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก ม.13 285,500             285,500    เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพลการโยธา 285,500.- หจก.ณัฐพลการโยธา 285,500.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 33/2562 ลง 20 ส.ค.62

33 กอ่สร้างวางท่อระบายน  า คสล. ม.2 60,000               60,000      เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ วงศารัตนศิลป์ 60,000.- นายประสิทธิ์ วงศารัตนศิลป์ 60,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 34/2562 ลง 27 ส.ค.62

34 ปรับปรุงลานกฬีาเอนกประสงค์ ม.1 170,000             170,000    เฉพาะเจาะจง แพร่พูนศักด์ิ 170,000.- แพร่พูนศักด์ิ 170,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 35/2562 ลง 2 ก.ย.62

35 กอ่สร้างโรงจอดรถจกัยานยนต์ 200,000             200,000    เฉพาะเจาะจง แพร่วรฉตัร 200,000.- แพร่วรฉตัร 200,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 36/2562 ลง 13 ก.ย.62

36 ขดุเจาบ่อบาดาล ม.6 314,000             314,000    เฉพาะเจาะจง บุรินทร์บาดาล 314,000 บุรินทร์บาดาล 314,000 วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 37/2562 ลง 13 ก.ย.62

37
 ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนยพ์ัฒนาชพี

 ทต.ป่าแมต 250,000             250,000    
เฉพาะเจาะจง

ยง่แซค้าวสัดุ 250,000 ยง่แซค้าวสัดุ 250,000
วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 38/2562 ลง 13 ก.ย.62

38 ปรับปรุงระบบประปา ม.14 250,000             250,000    เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่บิวดิ งคอนสตรัคชั่น 250,000.- หจก.แพร่บิวดิ งคอนสตรัคชั่น 250,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 39/2562 ลง 16 ก.ย.62

39
 ซ่อมแซมเมรุเผาศพฌาปนสถานบ้าน

สุพรรณ 480,000             480,000    
เฉพาะเจาะจง

บ.แพร่บีเอสซีคอนสตรัคชั่น 480,000.- บ.แพร่บีเอสซีคอนสตรัคชั่น 480,000.-
วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 40/2562 ลง 16 ก.ย.62

40 กอ่สร้างห้องน  า ม.14 150,000             150,000    เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่บิวดิ งคอนสตรัคชั่น 150,000.- หจก.แพร่บิวดิ งคอนสตรัคชั่น 150,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 41/2562 ลง 16 ก.ย.62

41
 ปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้าน

สุพรรณ-ต้นห้า ม.8 160,000             160,000    
เฉพาะเจาะจง

หจก.แพร่ริมยม 160,000.- หจก.แพร่ริมยม 160,000.-
วธิเีฉพาะเจาะจง สัญญา 42/2562 ลง 25 ก.ย.62


