
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง เดือนมีนาคม 2563  
เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 

ล าดบั โครงการ งบประมาณ/
ราคากลาง 

วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกราคา เหตุผลที่คดัเลือก         
โดยสรุป 

หมายเหตุ 
ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

1 ปรับปรุงห้องน ้ าฌาปนสถานบา้น
สุพรรณ หมู่ 3 

50,000/50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง หจก.แพร่พนูศกัด์ิ
ก่อสร้าง 

50,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 5/2563  

ลว.5  มี.ค. 2563 
2 ขุดลอกล าเหมืองไส้ไก่ หมู่ 6 100,000/100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยท์องค า โดยนาย

รังสรรค ์ทองค าโฮง้ 
ร้านทรัพยท์องค า โดย
นายรังสรรค ์ทองค าโฮง้ 

100,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 6/2563  

ลว.9  มี.ค. 2563 
3 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ 4 150,000/150,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรสิริพาณิชย ์ ร้านภทัรสิริพาณิชย ์ 150,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 
สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 7/2563  

ลว.16 มี.ค. 2563 
4 ปรับปรุงโรงจอดรถยนตเ์พ่ือเก็บ

พสัดุครุภณัฑก์องช่าง 
130,000/130,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรสิริพาณิชย ์ ร้านภทัรสิริพาณิชย ์ 130,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 
สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 8/2563  

ลว.16 มี.ค. 2563 

5 ขุดเจาะบ่อบาดาลน ้าลึก  หมู่ 2 270,000/270,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวฒัน์บาดาล ร้านจิรวฒัน์บาดาล 270,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 9/2563  

ลว.18 มี.ค. 2563 
 
 
 
 
 



ล าดบั โครงการ งบประมาณ/
ราคากลาง 

วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกราคา เหตุผลที่คดัเลือก         
โดยสรุป 

หมายเหตุ 
ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

6 ปรับปรุงเสริมผวิจราจรแอสฟัสท์
ติก หมู่ 5 

540,000/540,000 ประกวดราคา หจก.แพร่มีรัตน 530,000 
หจก.ปรีชาแพร่ขนส่ง 540,000 

หจก.แพร่มีรัตน 530,000 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 10/2563  

ลว.23  มี.ค. 2563 
7 วางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 13 515,000/515,000 ประกวดราคา บริษทั อษัวศิว ์จ  ากดั (453,000) 

บริษทั แพรเดชา จ ากดั (456,000) 
หจก.แพร่ฤทธา (464,000) 

หจก.แพร่วธันะผล (490,000) 
หจก.แพร่ศรีชุม (495,000) 

บริษทั อษัวิศว ์จ  ากดั 453,000 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 11/2563  

ลว.23  มี.ค. 2563 

8 ก่อสร้างระบบถงักรองน ้า ประปา
หมู่ 8 

150,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ที เค ที การประปา หจก. ที เค ที การประปา 150,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 12/2563  

ลว.24 มี.ค. 2563 
9 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ 7 225,000/215,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ริมยม หจก.แพร่ริมยม 215,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 
สัญญาจา้ง       

เลขท่ี 13/2563  
ลว.27 มี.ค. 2563 

10 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ 3 205,000/205,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ริมยม หจก.แพร่ริมยม 205,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 15/2563  

ลว.27  มี.ค. 2563 
11 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ 7 100,000/10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ริมยม หจก.แพร่ริมยม 100,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 16/2563  

ลว.27  มี.ค. 2563 
12 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.      

หมู่ 12 
375,000/375,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ริมยม หจก.แพร่ริมยม 375,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 
สัญญาจา้ง       

เลขท่ี 17/2563  
ลว.27 มี.ค. 2563 
 



ล าดบั โครงการ งบประมาณ/
ราคากลาง 

วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกราคา เหตุผลที่คดัเลือก         
โดยสรุป 

หมายเหตุ 
ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

13 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ 3 100,000/100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ริมยม หจก.แพร่ริมยม 100,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 14/2563  

ลว.27 มี.ค. 2563 

14 วางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 1 600,000/600,000 ประกวดราคา บริษทั แพร่เดชา จ ากดั (526,450)  
บริษทั อษัวศิว ์จ  ากดั (528,000)  

หจก.แพร่ฤทธา (564,000) 
หจก.แพร่วะนะผล (570,000) 

บริษทั แพร่เดชา จ ากดั 526,450 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 18/2563  

ลว.30 มี.ค. 2563 

 


