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ภาคผนวก



โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุกใต้ หมู่ท่ี 12
สถานท่ีด าเนินการ : บ้านหลุกใต้ หมู่ท่ี 12 ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปาง - เกาะคาขนส่ง
วันเริ่มสัญญา 27 ก.ย. 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 25 ก.ย. 2564
งบประมาณ : 200,000 บาท
ผู้ควบคุมงาน นางสาวศิรินภา ทรงศิริ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ภาพ - ก่อนด าเนินการ



ภาพ - ระหว่างด าเนินการ

ภาพ - ด าเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหลังวัดต่อถนนสายนาคตแพะ-บ้านหล่ายทุ่ง)
สถานท่ีด าเนินการ : บ้านหลายทุ่ง หมู่ท่ี 5 ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปาง - เกาะคาขนส่ง
วันเริ่มสัญญา 27 ก.ค. 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 25 ก.ย. 2564
งบประมาณ : 207,500 บาท
ผู้ควบคุมงาน : นายอนุชา อักษรเมือง (นายช่างโยธาช านาญงาน)

ภาพ - ก่อนด าเนินการ



ภาพ - ระหว่างด าเนินการ

ภาพ - ด าเนินการแล้วเสร็จ



จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ
งบประมาณ : 2,473,000 บาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย11) บ้านน้ าโท้ง หมู่ท่ี 1
สถานท่ีด าเนินการ : บ้านน้ าโทง้ หมู่ท่ี 1 ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปาง - เกาะคาขนส่ง
วันเริ่มสัญญา 27 ก.ค. 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 25 ก.ย. 2564
งบประมาณ : 117,000 บาท
ผู้ควบคุมงาน : นายวุฒิชัย ดวงสาร (นายช่างโยธาช านาญงาน)

ภาพ - ก่อนด าเนินการ



ภาพ - ระหว่างด าเนินการ

ภาพ - ด าเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหลวง หมู่ท่ี 2
สถานท่ีด าเนินการ : บ้านหลวง หมู่ที่ 2 ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนิษฐข์นส่ง
วันเริ่มสัญญา 3 ก.ย. 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 2 พ.ย. 2564
งบประมาณ : 120,000 บาท
ผู้ควบคุมงาน : นายอนุชา อักษรเมือง (นายช่างโยธาช านาญงาน)

ภาพ - ก่อนด าเนินการ



ภาพ - ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภาพ - ระหว่างด าเนินการ



โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลานกีฬาถึงหัวสะพาน) บ้านฮ่อม หมู่ท่ี 9
สถานท่ีด าเนินการ : บ้านฮ่อม หมู่ท่ี9 ต าบลนาครัว อ าเภอแมท่ะ จังหวัดล าปาง
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาแม่ทะ
วันเริ่มสัญญา 2 ก.ย. 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 1 พ.ย. 2564
งบประมาณ : 359,900 บาท
ผู้ควบคุมงาน นายอนุชา อักษรเมือง (นายช่างโยธาช านาญงาน)

ภาพ - ก่อนด าเนินการ



ภาพ - ระหว่างด าเนินการ

ภาพ - ด าเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้าสุพ่ื้นท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 12 บ้านหลุกใต้
สถานท่ีด าเนินการ : บ้านหลุกใต้ หมู่ท่ี12 ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาแม่ทะ
วันเริ่มสัญญา 2 ก.ย. 2564 วันส้ินสุดสัญญา 1 พ.ย. 2564
งบประมาณ : 119,000 บาท
ผู้ควบคุมงาน นางสาวศิรินภา ทรงศิริ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ภาพ - ก่อนด าเนินการ



ภาพ - ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภาพ - ระหว่างด าเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร บ้านหนองถ้อย หมู่ท่ี 7
สถานท่ีด าเนินการ : บ้านหนองถ้อย หมู่ท่ี 7 ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนิษฐ์ขนส่ง
วันเริ่มสัญญา 3 ก.ย. 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 2 พ.ย. 2564
งบประมาณ : 391,000 บาท
ผู้ควบคุมงาน : นายวุฒิชัย ดวงสาร (นายช่างโยธาช านาญงาน)

ภาพ - ก่อนด าเนินการ



ภาพ - ระหว่างด าเนินการ

ภาพ - ด าเนินการแล้วเสร็จ


