
แบบ สขร.1 

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งรายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 

ล าดบั โครงการ งบประมาณ/
ราคากลาง 

วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกราคา เหตุผลที่คดัเลือก         
โดยสรุป 

หมายเหตุ 
ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 214,800/214,800 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง หจก.แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง 214,800 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 1/2563  

ลว.14 ก.พ. 2563 
2 ก่อสร้างโรงจอดรถ รร.อนุบาล

เทศบาลต าบลป่าแมต 
200,000/200,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง หจก.แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง 200,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 
สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 2/2563  

ลว.14 ก.พ. 2563 
3 ก่อสร้างเทลาน คสล. รร.

อนุบาลเทศบาลต าบลป่าแมต 
83,100/83,100 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง หจก.แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง 83,100 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 
สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 3/2563  

ลว.14 ก.พ. 2563 
4 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 10 156,000/143,400 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ธุรกิจ หจก.แพร่ธุรกิจ 143,400 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 
สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 4/2563  

ลว.26 ก.พ. 2563 

5 ปรับปรุงห้องน ้ าฌาปนสถาน
บา้นสุพรรณ หมู่ 3 

50,000/50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง หจก.แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง 50,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 5/2563  

ลว.5  มี.ค. 2563 

6 ขุดลอกล าเหมืองไส้ไก่ หมู่ 6 100,000/100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยท์องค า โดยนาย
รังสรรค ์ทองค าโฮง้ 

ร้านทรัพยท์องค า โดยนาย
รังสรรค ์ทองค าโฮง้ 

100,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 6/2563  

ลว.9  มี.ค. 2563 
 
 



ล าดบั โครงการ งบประมาณ/
ราคากลาง 

วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกราคา เหตุผลที่คดัเลือก         
โดยสรุป 

หมายเหตุ 
ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

7 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 

8 ปรับปรุงโรงจอดรถยนตเ์พ่ือเก็บ
พสัดุครุภณัฑก์องช่าง 

130,000/130,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรสิริพาณิชย ์ ร้านภทัรสิริพาณิชย ์ 130,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 8/2563  

ลว.16 มี.ค. 2563 

9 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 
 
 
 
 
 

10 ปรับปรุงเสริมผวิจราจรแอส
ฟัสทติ์ก 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 

11 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 



ล าดบั โครงการ งบประมาณ/
ราคากลาง 

วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกราคา เหตุผลที่คดัเลือก         
โดยสรุป 

หมายเหตุ 
ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

12 ก่อสร้างระบบถงักรองน ้า 
ประปาหมู่ 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 

13 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 

14 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 

15 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 

16 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 

18 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 

19 ก่อสร้างถงัเก็บน ้ าใสประปา    
หมู่ 14 

300,000/263,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีเคที การประปา หจก. ทีเคที การประปา 263,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 19/2563  
ลว.3 เม.ย. 2563 

20 ติดตั้งระบบหอกระจายข่าว หมู่ 
8 

130,000/130,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจงสวสัด์ิพานิช ร้านจงสวสัด์ิพานิช 130,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 20/2563 ลว
14 เม.ย.2563 

21 ก่อสร้างดาดล าเหมือง หมู่ 6 492,000/492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ ลานนา 
คอนสครัคชัน่ 

หจก.แพร่ ลานนา 
คอนสครัคชัน่ 

492,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 21/2563  
ลว.17 เม.ย.563 

22 ก่อสร้างพนงั คสล. หมู่ 8 163,000/161,700 เฉพาะเจาะจง หจก. แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง หจก. แพร่พนูศกัด์ิ
ก่อสร้าง 

161,700 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 22/2563ลว.
17เม.ย.2563  

23 วางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 3 209,000/164,500 เฉพาะเจาะจง หจก. แพร่พนูศกัด์ิก่อสร้าง หจก. แพร่พนูศกัด์ิ
ก่อสร้าง 

164,500 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 23/2563  
ลว.17 เม.ย2563 

24 วางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 2 167,000/142,200 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีเคที การประปา หจก. ทีเคที การประปา 142,200 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 24/2563ลว.
20เม.ย.2563 

 
 



ล าดบั โครงการ งบประมาณ/
ราคากลาง 

วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกราคา เหตุผลที่คดัเลือก         
โดยสรุป 

หมายเหตุ 
ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

25 ก่อสร้างฝายน ้าลน้ หมู่10 250,000/250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ ลานนา 
คอนสครัคชัน่ 

หจก.แพร่ ลานนา 
คอนสครัคชัน่ 

250,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 25/2563  
ลว.22เม.ย.2563 

26 ก่อสร้างประตูกั้นน ้ าล  าเหืองทุ่ง
นาดาว  บา้นตน้ห้า  หมู่ 8 

80,000/80,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศกัด์ิ เหมืองแกว้ นายสมศกัด์ิ เหมืองแกว้ 80,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 26/2563  
ลว. 15 พ.ค.2563 

27 ปรับปรุงอาคารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เพ่ือเป็น
ห้องปฏิบติังานช่าง 

50,000/50,000 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ ์ อินทาหลา นายพิเชษฐ ์ อินทาหลา 50,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 27/2563 ลว 

29 พ.ค.2563 
28 จา้งปรับปรุงอาคารป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัเทศบาล
ต าบลป่าแมต 

300,000/300,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
แพร่ลานนาคอนสตรัคชัน่ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
แพร่ลานนาคอนสตรัคชัน่ 

300,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 28/2563  
ลว. 22 มิ.ย.2563 

29 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นสุพรรณ หมู่ท่ี 12 

260,900/260,900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
แพร่ริมยม 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
แพร่ริมยม 

260,900 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 33/2563  
ลว. 22 กรกฎาคม.

2563 
30 จา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นน ้าโคง้ หมู่ท่ี 14 
191,600/191,600 เฉพาะเจาะจง บริษทั วอเตอร์ เซ็นเตอร์ 

เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั วอเตอร์ เซ็นเตอร์ 

เทคโนโลย ีจ  ากดั 
191,600 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 
สัญญาจา้ง       

เลขท่ี 32/2563  
ลว. 13 กรกฎาคม

2563 
 
 
 

ล าดบั โครงการ วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกราคา หมายเหตุ 



งบประมาณ/
ราคากลาง 

ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือก ราคา เหตุผลที่คดัเลือก         
โดยสรุป 

31 จา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นมณีวรรณ หมู่ท่ี 4 

250,000/250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เค.ที.การประปา หจก.ที.เค.ที.การประปา 250,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 30/2563  

ลว. 3 กรกฎาคม2563 
32 จา้งปรับปรุงลานกีฬา

เอนกประสงคเ์ทศบาลต าบล 
ป่าแมต 

150,000/150,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ลานนา 
คอนสตรัคชัน่ 

หจก.แพร่ลานนา 
คอนสตรัคชัน่ 

150,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 31/2563  
ลว. 10 กรกฎาคม

2563 
33 จา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นมหาโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 
377,000/377,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แพร่ลานนา 

คอนสตรัคชัน่ 

หจก.แพร่ลานนา 
คอนสตรัคชัน่ 

377,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 29/2563  

ลว. 1 กรกฎาคม2563 
34 จา้งขุดเจาะบ่อบาดาล บา้น 

มหาโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 
379,000/379,000 เฉพาะเจาะจง บุรินทร์บาดาล บุรินทร์บาดาล 379,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม

ก าหนด 
สัญญาจา้ง       

เลขท่ี 36/2563  
ลว. 19 สิงหาคม.

2563 

35 จา้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต ่า 
3 เฟส 4 สาย 

120,000/120,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.เค.ซพัพลาย ร้าน บี.เค.ซพัพลาย 120,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 35/2563  

ลว. 11 สิงหาคม2563 
36 จา้งเหมาก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค ์บา้นมหาโพธ์ิ 
หมู่ท่ี 15 
 
 
 
 
 

500,000/500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สายทองค า หจก.สายทองค า 500,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 34/2563  

ลว. 11 สิงหาคม2563 



ล าดบั โครงการ งบประมาณ/
ราคากลาง 

วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกราคา เหตุผลที่คดัเลือก         
โดยสรุป 

หมายเหตุ 
ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือก ราคา 

37 จา้งซ่อมแซมเมรุฌาปนสถาน
บา้นมณีวรรณ – มหาโพธ์ิ  
ต.ป่าแมต 

495,000/495,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั แพร่ บีเอสซี  
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

บริษทั แพร่ บีเอสซี  
คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

495,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 41/2563  
ลว. 22 กนัยายน

2563 

38 จา้งมุงหลงัคาสนามเด็กเล่น 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ป่าแมต 

150,000/150,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค ์ ทองค าโฮง้ นายรังสรรค ์ ทองค าโฮง้ 150,000 ไม่เกินวงเงินท่ีกรม
ก าหนด 

สัญญาจา้ง       
เลขท่ี 40/2563  
ลว. 21 กนัยายน

2563 
 


