
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าจัดซ้ือน้้าด่ืมสะอาด 10,000.00      10,000.00    เฉพาะจาะจง นางบุษบา   ข้างสาร 10,000.00        นางบุษบา   ข้างสาร 10,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2564

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2563

2 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00    100,000.00  เฉพาะจาะจง หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00      หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00  ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 1/2564

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2563

3 จัดซ้ือเก้าอ้ีจัดเล้ียง จ้านวน 30 ตัว 22,500.00      22,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 22,500.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 22,500.00    เสนอราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2564

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 27 ต.ค. 2563

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2563

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 ต.สระ 40,000.00         40,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 40,000.00        นายทิตย์  บรรจง 40,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 2/64

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   9 พ.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 ค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านท่าฟ้าหล่าย 32,000.00         32,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสมาน   บัวแดง 32,000.00        นายสมาน   บัวแดง 32,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 3/64

หมู่ 6 ต.สระ  อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   11 พ.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 ค่าซ่อมแซมโรงสูบน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 52,000.00         52,000.00             เฉพาะเจาะจง นายกิตติพรรร์  กาหลง 51,000.00        นายกิตติพรรร์  กาหลง 51,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 4/64

บ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   23 พ.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

4 ค่าจัดซื อวัสดุซ่อมแซมถนนสายทางบ้าน 6,600.00           6,600.00               เฉพาะเจาะจง นายต๊ิบ   ฟ้าแลบ 6,500.00          นายต๊ิบ   ฟ้าแลบ 6,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 3/2564

ทุ่งหนอง-ท่าฟ้าสีทอง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   23 พ.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

5 ค่าจัดซื อาอหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียน 447,635.48       447,635.48           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด 447,635.48      สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด 447,635.48      ผู้รับจ้างรายเดิม  ใบส่ังซื อเลขท่ี 4/2564

ท่ี 2/2563 และปิดภาคเรียน ปี 2563 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ย. 63

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการก่สอร้างป้านสวนสาธารณะเฉลิม 203,000.00        203,000.00           เฉพาะเจาะจง นายวินัย  ไทยศิลป์ 203,000.00      นายวินัย  ไทยศิลป์ 203,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 6/64

พระเกียรติสวนสาธารณะบ่อเหมืองแร่เชียงม่วน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   4 ธ.ค. 2564

หมู่ 10

2 ค่าขุดตักและปรับเกล่ียบ่อขยะ หมู่ 10,5,2 29,000.00          29,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  บ้านสระ 28,000.00        นายวัชระ  บ้านสระ 28,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2564

และ หมู่ 1 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   8 ธ.ค. 2564

3 โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีท าการ อบต.สระ 155,000.00        155,000.00           เฉพาะเจาะจง นายจ านรรจ์   ฟ้าแลบ 155,000.00      นายจ านรรจ์   ฟ้าแลบ 155,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 7/64

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   10 ธ.ค. 2564

4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรวดทรายแม่น้ า 490,000.00        490,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 485,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 485,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 8/64

สายทางการเกษตรห้วยลึก-ห้วยปู่ลุย และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   23 ธ.ค. 2564

บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรวดทรายแม่น้ า 493,000.00        493,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 488,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 488,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 9/64

สายทางการเกษตรเหล่าโฮ้ง บ้านท่าฟ้าสีทอง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   23 ธ.ค. 2564

หมู่ 11 ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30 เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรวดทรายแม่น้ า 498,000.00        498,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 493,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 493,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 10/64

สายทางการเกษตรโกนหมี หมู่ท่ี 1 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   23 ธ.ค. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรวดทรายแม่น้ า 499,000.00        499,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 494,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 494,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 11/64

สายทางการเกษตรร่องด้ง บ้านราษฎร์พัฒนา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   23 ธ.ค. 2564

หมู่ 8 ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

8 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรวดทรายแม่น้ า 258,000.00        258,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 255,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 255,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 12/64

สายทางการเกษตรร่องดู่ บ้านสระกลาง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   23 ธ.ค. 2564

หมู่ 12 ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

9 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรวดทรายแม่น้ า 490,000.00        490,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 485,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 485,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 13/64

สายทางการเกษตรโป่งฝาน  บ้านสระใต้ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   23 ธ.ค. 2564

หมู่ 4 ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรวดทรายแม่น้ า 454,000.00        454,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 449,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 449,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 14/64

สายทางการเกษตรดงห่อทุ่งหนอง หมู่ท่ี 5 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   23 ธ.ค. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวน 32,000.00         32,000.00             เฉพาะเจาะจง นายทิตย์  บรรจง 32,000.00        นายทิตย์  บรรจง 32,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 15/64

สาธารณะบ่อเหมืองบ้านสระ หมู่ 10 ต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  5 ม.ค. 2564

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

2 ค่าปรับปรุงอาคารนิทรรศการบรรพชีวิน 26,000.00         26,000.00             เฉพาะเจาะจง นายจ านรรจ์  ฟ้าแลบ 26,000.00        นายจ านรรจ์  ฟ้าแลบ 26,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/64

แหล่งเหมืองเชียงม่วน จุดชมวิวเหมือง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  11 ม.ค. 2564

เชียงม่วน ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน

จังหวัดพะเยา

3 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ 30,700.00         30,700.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2564

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   19 ม.ค. 64

สารสนเทศ DLTV ศพด. สระ

4 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ 30,700.00         30,700.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2564

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   19 ม.ค. 64

สารสนเทศ DLTV ศพด. ท่าฟ้าใหม่

5 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 2,630.00           2,630.00               เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพันธ์ุอะหล่ัย 2,630.00          ร้านชุมพันธ์ุอะหล่ัย 2,630.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2564

80-0380 พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   19 ม.ค. 64

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มกรำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าอาหารกลางวันตามโครงการเวทีประชาคม 30,000.00         30,000.00             เฉพาะเจาะจง นางเมตตา  อุ่นเรือน 30,000.00        นางเมตตา  อุ่นเรือน 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/64

ต าบลสระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  11 ม.ค. 2564

2 เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,585,000.00    1,539,000.00        ประกาวดราคา บริษัท พะเยาใบทอง จ ากัด 1,061,910.00   บริษัท พะเยาใบทอง จ ากัด 1,061,910.00   เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  16/64

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน  พย.ถ.66-012 อิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนะชัย 1,240,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  24 ก.พ. 2564

สายทางป่าช้า บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ท่ี 1 (e-bidding) แอสโซซีเอท ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

บ้านท่าฟ้าเหนือ ต าบลสระ

3 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยป่าแฝก 708,000.00       701,000.00           ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 422,489.00      หจก. นครเชียงราย อิทธิณัช 370,000.00      เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  17/64

หมู่ท่ี 2 บ้านท่าฟ้าใต้ ต าบลสระ อิเล็กทรอนิกส์ หจก. ก่อทรัพย์ตระการตา 559,925.44      ยานน์ นอร์ทเทริน เอ็นจิเนียร่ิง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  24 ก.พ. 2564

(e-bidding) หกจ. ปฏิพลก่อสร้าง 486,171.00      ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

หจก.อภิสราการโยธา 419,200.00      

หจก. สุพิชญาการโยธา 579,000.00      

มัตติกา  การโยธา 438,000.00      

หจก. ทรัพย์โยธา 2017 370,900.00      

หจก. พีรวัฒน์เจริญกิจ 459,000.00      

หจก. นครเชียงราย อิทธิณัช 370,000.00      

ยานน์ นอร์ทเทริน เอ็นจิเนียร่ิง

หจก. จักรมณีการโยธา 455,600.00      

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   26   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

4 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยปู่เ.ซียง 4,825,000.00    4,780,842.58        ประกาวดราคา หจก. รัตนนานุพัชร 3,356,047.76   หจก. นครเชียงราย อิทธิณัช 2,530,000.00   เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  18/64

หมู่ท่ี 5  บ้านทุ่งหนอง  ต าบลสระ อิเล็กทรอนิกส์ หจก. รัฐนันท์การโยธา 2,669,000.00   ยานน์ นอร์ทเทริน เอ็นจิเนียร่ิง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  24 ก.พ. 2564

(e-bidding) หจก.เชียงม่วนอินทราณี 2,622,489.00   ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

หจก. ก่อทรัพย์ตระการตา 3,818,690.64   

หจก. ปฏิพลก่อสร้าง 2,855,200.00   

หจก. อภิสราการโยธา 2,859,768.00   

หจก. ด๊ัมชัยรับเหมาก่อสร้าง 2,740,992.00   

หจก. นครเชียงราย อิทธิณัช 2,530,000.00   

ยานน์ นอร์ทเทริน เอ็นจิเนียร่ิง

หจก. ชินาภัค คอนกรีต จ ากัด 4,444,444.00   

หจก. นพพลสแตนเลส คอน 4,500,000.00   

สตรัคช่ัน

หจก. จักรมณี การโยธา 3,107,500.00   

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   26   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,749,000.00    2,916,584.24        ประกาวดราคา หจก. พีเคสยามเอ็นจิเนียร่ิง 2,745,000.00   หจก. พีเคสยามเอ็นจิเนียร่ิง 2,745,000.00   เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  19/64

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.ถ.66-002 อิเล็กทรอนิกส์ หจก. เชียงม่วนอินทราณี 2,748,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  3 มี.ค. 2564

สายทางบ้านนาบัว หมู่ท่ี 9 ต่าบลสระ (e-bidding) ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,203,000.00    2,345,829.37        ประกาวดราคา บริษัทไทคูน ดีเวลอปเมนท์ จ่ากัด 2,120,000.00   หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,602,489.00   เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  20/64

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.ถ.66-011 อิเล็กทรอนิกส์ หจก. ศิริศรพาณิชย์ 2011 2,120,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  5 มี.ค. 2564

สายทางบ้านสระ-บ้านทุ่งมอก  ต่าบลสระ (e-bidding) ดอยเหนือก่อสร้าง 1,999,000.00   ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,602,489.00   

หจก. ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 1,762,000.00   

หจก. เชียงม่วนคอนกรีต 1,860,000.00   

หจก. ด๊ัมชัยรับเหมาก่อสร้าง 2,000,000.00   

หจก. นครเชียงราย อิทธิณัช 2,060,000.00   

ยานนท์ นอร์ทเทริน เอ็นจิเนียร่ิง

บริษัท ชินาภัค คอนกรีต 2,200,000.00   

จ่ากัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,203,000.00    2,345,829.37        ประกาวดราคา บริษัทไทคูน ดีเวลอปเมนท์ จ่ากัด 2,120,000.00   หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,602,489.00   เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  21/64

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.ถ.66-014 อิเล็กทรอนิกส์ หจก. ศิริศรพาณิชย์ 2011 2,120,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  5 มี.ค. 2564

สายทางบ้านสระเหนือ-ท่าฟ้าใต้ ต.สระ (e-bidding) ดอยเหนือก่อสร้าง 1,999,000.00   ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,602,489.00   

หจก. ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 1,760,000.00   

หจก. ส.ชุมพล ก่อสร้าง 2,000,000.00   

หจก. ด๊ัมชัยรับเหมาก่อสร้าง 2,000,000.00   

หจก. นครเชียงราย อิทธิณัช 2,063,000.00   

ยานนท์ นอร์ทเทริน เอ็นจิเนียร่ิง

บริษัท ชินาภัค คอนกรีต 2,200,000.00   

จ่ากัด

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,912,000.00    4,152,001.25        ประกาวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง 3,750,000.90   หจก. เชียงม่วนอินทราณี 2,682,489.00   เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  22/64

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.ถ.66-010 อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ่ากัด และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  5 มี.ค. 2564

สายทางเล่ียงบ้านสรั หมู่ท่ี 10 (e-bidding) หจก. ศิริศรพาณิชย์ 2011 3,800,000.00   ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

บ้านเหล่าพัฒนา ต่าบลสระ ดอยเหนือก่อสร้าง 3,555,555.00   

หจก. อรุณสว่าง 3,278,899.89   

หจก. เมืองลองวิศวกรรม 387,777.00      

หจก. เชียงม่วนอินทราณี 2,682,489.00   

หจก. ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 3,110,000.00   

หจก. ก่อทรัพย์ตระการตา 3,800,000.00   

หจก. ส.ชุมพลก่อสร้าง 3,200,000.00   

หจก. เชียงม่วนคอนกรีต 3,272,900.00   

หจก. ด๊ัมชัยรับเหมาก่อสร้าง 3,628,650.00   

บริษัท ฮ้ัวย่ิงเจริญ จ่ากัด 3,232,000.00   

บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จ่ากัด 3,900,000.00   

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน่้าด้วย 618,000.00       593,000.00           ประกาวดราคา หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 380,000.00      หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 380,000.00      เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  23/64

ไฟฟ้า บ้านท่าฟ้าใต้ 2 หมุ่ท่ี 11 บ้านท่าฟ้าใต้ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด ซัพพลายส์ แอนด ซัพพลายส์ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  12 มี.ค. 2564

ต่าบลสระ องค์การบริหารส่วนต่าบลสระ (e-bidding) บริษัท กลอบอลซีล จ่ากัด 448,999.00      ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

อ่าเภอเชียงม่วน จังวหวัดพะเยา บริษั เอส.พี.ดีเวลลอปเม้นท์ 503,000.00      

อิมเพค จ่ากัด

หจก. วิจิตร์การช่างมหาสารคาม 412,000.00      

หจก. เค เพาเวอร์ แอนด์ 411,000.00      

คอนสทรัคช่ัน

หจก. สันก่าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 411,000.00      

หจก. เอส.เอส.พี.คัชเชิน 413,000.00      

เอ็นจิเนียร่ิง

หจก. เชียงม่วนอินทราณี 522,489.00      

หจก. เทียบพัฒนาก่อสร้าง 392,000.00      

หจก. สุพิชญการโยธา 563,000.00      

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน่้าด้วย 621,000.00       595,000.00           ประกาวดราคา หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 380,000.00      หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 380,000.00      เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  24/64

ไฟฟ้า บ้านท่าฟ้าใต้  หมุ่ท่ี 7 บ้านท่าฟ้าใต้ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด ซัพพลายส์ แอนด ซัพพลายส์ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  12  มี.ค. 2564

ต่าบลสระ องค์การบริหารส่วนต่าบลสระ (e-bidding) บริษัท กลอบอลซีล จ่ากัด 448,999.00      ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

อ่าเภอเชียงม่วน จังวหวัดพะเยา บริษั เอส.พี.ดีเวลลอปเม้นท์ 500,000.00      

อิมเพค จ่ากัด

หจก. วิจิตร์การช่างมหาสารคาม 413,000.00      

หจก. เค เพาเวอร์ แอนด์ 412,000.00      

คอนสทรัคช่ัน

หจก. สันก่าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 412,000.00      

หจก. เอส.เอส.พี.คัชเชิน 415,000.00      

เอ็นจิเนียร่ิง

หจก. เชียงม่วนอินทราณี 522,489.00      

หจก. เทียบพัฒนาก่อสร้าง 394,000.00      

หจก. สุพิชญการโยธา 565,000.00      

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน่้าด้วย 592,000.00       573,000.00           ประกาวดราคา หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 370,000.00      หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 370,000.00      เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 25/64

ไฟฟ้า บ้านสระเหนือ  หมุ่ท่ี 3 บ้านสระเหนือ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด ซัพพลายส์ แอนด ซัพพลายส์ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  12  มี.ค. 2564

ต่าบลสระ องค์การบริหารส่วนต่าบลสระ (e-bidding) บริษัท กลอบอลซีล จ่ากัด 426,999.00      ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

อ่าเภอเชียงม่วน จังวหวัดพะเยา บริษั เอส.พี.ดีเวลลอปเม้นท์ 490,000.00      

อิมเพค จ่ากัด

หจก. วิจิตร์การช่างมหาสารคาม 398,000.00      

หจก. เค เพาเวอร์ แอนด์ 397,000.00      

คอนสทรัคช่ัน

หจก. สันก่าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 396,000.00      

หจก. เอส.เอส.พี.คัชเชิน 393,000.00      

เอ็นจิเนียร่ิง

หจก. เชียงม่วนอินทราณี 492,489.00      

หจก. เทียบพัฒนาก่อสร้าง 372,000.00      

หจก. สุพิชญการโยธา 543,000.00      

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน่้าด้วย 746,000.00       708,000.00           ประกาวดราคา หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 425,000.00      หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 425,000.00      เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 26/64

ไฟฟ้า บ้านท่าฟ้าเหนือ  หมุ่ท่ี 1 บ้านท่าฟ้าเหนือ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด ซัพพลายส์ แอนด ซัพพลายส์ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  12  มี.ค. 2564

ต่าบลสระ องค์การบริหารส่วนต่าบลสระ (e-bidding) บริษั เอส.พี.ดีเวลลอปเม้นท์ 550,000.00      ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

อ่าเภอเชียงม่วน จังวหวัดพะเยา อิมเพค จ่ากัด

หจก. เค เพาเวอร์ แอนด์ 432,350.00      

คอนสทรัคช่ัน

หจก. สันก่าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 459,000.00      

หจก. เอส.เอส.พี.คัชเชิน 528,000.00      

เอ็นจิเนียร่ิง

หจก. เชียงม่วนอินทราณี 622,489.00      

หจก. เทียบพัฒนาก่อสร้าง 490,000.00      

หจก. สุพิชญการโยธา 668,000.00      

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน่้าด้วย 2,007,000.00    1,884,135.82        ประกาวดราคา หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 1,490,000.00   หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 1,490,000.00   เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 27/64

ไฟฟ้า บ้านทุ่งหนอง  หมุ่ท่ี 5 บ้านทุ่งหนอง อิเล็กทรอนิกส์ แอนด ซัพพลายส์ แอนด ซัพพลายส์ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  12  มี.ค. 2564

ต่าบลสระ องค์การบริหารส่วนต่าบลสระ (e-bidding) บริษัท กลอบอลซีล จ่ากัด 1,673,328.00   ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

อ่าเภอเชียงม่วน จังวหวัดพะเยา บริษั เอส.พี.ดีเวลลอปเม้นท์ 1,820,000.00   

อิมเพค จ่ากัด

หจก. อรุณสว่าง 1,694,786.57   

หจก. เค เพาเวอร์ แอนด์ 1,700,000.00   

คอนสทรัคช่ัน

หจก. สันก่าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 1,554,000.00   

หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,612,324.00   

หจก. เทียบพัฒนาก่อสร้าง 1,410,000.00   

หจก. ขวัญชัยการโยธา 1,700,000.00   

หจก. สุพิชญการโยธา 1,300,000.00   

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน่้าด้วย 2,203,000.00    2,114,471.00        ประกาวดราคา หจก.ที.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง 1,290,000.00   หจก. เค เพาเวอร์ แอนด์ 994,888.00      เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 28/64

ไฟฟ้า บ้านสระใต้  หมุ่ท่ี 4 บ้านสระใต้ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด ซัพพลายส์ คอนสทรัคช่ัน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  12  มี.ค. 2564

ต่าบลสระ องค์การบริหารส่วนต่าบลสระ (e-bidding) บริษัท กลอบอลซีล จ่ากัด 1,023,899.00   ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

อ่าเภอเชียงม่วน จังวหวัดพะเยา บริษั เอส.พี.ดีเวลลอปเม้นท์ 1,350,000.00   

อิมเพค จ่ากัด

หจก. อรุณสว่าง 1,900,000.00   

หจก. เค เพาเวอร์ แอนด์ 994,888.00      

คอนสทรัคช่ัน

หจก. สันก่าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 1,028,888.00   

หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,842,324.00   

หจก. เทียบพัฒนาก่อสร้าง 1,585,000.00   

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมผู้ประสบวาตภัย 272,860.00       272,860.00           เฉพาะจาะจง นายประยูร แก้วสุ 272,860.00      นายประยูร แก้วสุ 272,860.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2564

ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี   29 มี.ค. 64

12 จัดซ้ืออวัสดุไฟฟ้าสาธารณาะ 30,950.00         30,950.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 30,950.00        นายสวิน  สืบแสน 30,950.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2564

ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี   29 มี.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 ค่าวัสดุซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 25,190.00         25,190.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 25,190.00        นายสวิน  สืบแสน 25,190.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2564

ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี   29 มี.ค. 64

14 จัดซ้ือวัสดุระบบรดน่้าสวนสาธารณะ บ่อ 5,200.00           52,000.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 5,200.00          นายสวิน  สืบแสน 5,200.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2564

เหมืองบ้านสระ ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี   30 มี.ค. 64

15 ค่าซ่อมแซมมอเตอร์เคร่ืองสูบน่้าระบบประปา 14,600.00         14,600.00             เฉพาะจาะจง นายประยงค์  ไชยลังกา 14,600.00        นายประยงค์  ไชยลังกา 14,600.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2564

หมู่บ้าน ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี   30 มี.ค. 64

15 ค่าซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตล่ิงล่าห้วยสระ 27,000.00         27,000.00             เฉพาะจาะจง นายอลังการ  ชาวน่าน 27,000.00        นายอลังการ  ชาวน่าน 27,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 29/64

หมู่ 10 ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  30  มี.ค. 2564

16 โครงการก่อสร้างธนาคารน่้าใต้ดินระบบปิด 678,000.00       694,000.00           ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 562,489.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 562,489.00      เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 30/64

ต่าบลสระ องค์การบริหารส่วนต่าบลสระ อิเล็กทรอนิกส์ หจก.สุพิชญาการโยธา 585,000.00      และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  31  มี.ค. 2564

อ่าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (e-bidding) หจก. จักร์ธรรมภรณ์ 590,000.00      ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2564



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการฝายน ้ากระสอบทรายเพ่ือแก้ไข 24,000.00         24,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 24,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 24,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2564

ปัญหาภัยแล้งแม่น ้ายม ม.1  ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   5 เม.ย. 2564

2 โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียมบ้านนาบัว 51,700.00         51,700.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 50,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 50,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 31/64

ท่ีช้ารุดเสียหาย บ้านนาบัว ม.9 ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  5 เม.ย. 64

3 โครงการปรับปรุงอาคารน ้าเข้าบ่อเหมือง 107,600.00       107,600.00           เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 105,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 105,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 32/64

บ้านสระ บ้านเหล่าพัฒนา ม.10 ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  5 เม.ย. 64

4 จัดซื อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย 39,000.00         39,000.00             เฉพาะจาะจง นายเฉลิมเกียรติ พรหมเสน 39,000.00        นายเฉลิมเกียรติ พรหมเสน 39,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2564

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   11 เม.ย. 2564

5 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,096.00         23,096.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 23,096.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 23,096.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 18/2564

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   19 เม.ย. 64

6 จัดซั อวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 34,991.00         34,991.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 34,991.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 34,991.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 19/2564

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   19 เม.ย. 64

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 จัดซื อวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) 20,874.00         20,874.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 20,874.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 20,874.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 20/2564

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   19 เม.ย. 64

8 จัดซื อวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) 15,111.00         15,111.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 15,111.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 15,111.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 21/2564

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   19 เม.ย. 64

9 จัดซื อวัสดุส้านักงาน (กองการศึกษาฯ) 8,020.00           8,020.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 8,020.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 8,020.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 22/2564

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   19 เม.ย. 64

10 โครงการปรับปรุงถนนสายลูกรัง 50,000.00         50,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 49,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 49,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 33/64

สายร่องดู่ใหม่ ม.12 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  20 เม.ย. 64

11 จัดซื อบรรจุเคมีถังดับเพลิง 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง ทรายเคมีภัณฑ์ 30,000.00        ทรายเคมีภัณฑ์ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 23/2564

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   26 เม.ย. 64

ส่งตามก้าหนด

12 โครงการซ่อมแซมถนนกรวดทรายแม่น ้า 255,000.00       255,000.00           เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 252,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 252,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 34/64

สายทางการเกษตร จ้านวน 9 สาย ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  28 เม.ย. 64

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 โครงการซ่อมแซมประตูน ้าอ่างเก็บน ้า 100,000.00       100,000.00           เฉพาะจาะจง นายเรืองศักด์ิ เผ่าต๊ะใจ 99,880.00        นายเรืองศักด์ิ เผ่าต๊ะใจ 99,880.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 35/64

ห้วยเฒ่าดา บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 2 ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  29 เม.ย. 64

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

14 โครงการซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้าสถานีสูบน ้า 10,700.00         10,700.00             เฉพาะจาะจง นายวุฒิไกร   เข่ือนแก้ว 1,000.00          นายวุฒิไกร   เข่ือนแก้ว 1,000.00          เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 35/64

ด้วยไฟฟ้า บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  29 เม.ย. 64

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ่อมแซมรถบรรทุกน ้ำเอนกประสงค์ 5,740.00           5,740.00               เฉพำะจำะจง ร้ำนช่ำงเกียรติ 5,740.00          ร้ำนช่ำงเกียรติ 5,740.00          เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 25/2564

ทะเบียน 80-5972 พะเยำ ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   3 พ.ค. 64

2 จ้ำงเหมำส้ำรวจข้อมูลจ้ำนวนสัตว์และขึ น 2,547.00           2,847.00               เฉพำะจำะจง นำยประเวทย์ ชุมภูชนะภัย 2,847.00          นำยประเวทย์ ชุมภูชนะภัย 2,847.00          เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 26/2564

ทะเบียนเลือกตั ง ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   3 พ.ค. 64

3 ซื อวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบวำตภัย 122,274.00       122,274.00           เฉพำะจำะจง ร้ำนสุนันท์วัสดุก่อสร้ำง 122,274.00      ร้ำนสุนันท์วัสดุก่อสร้ำง 122,274.00      เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 27/2564

ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   5 พ.ค. 64

4 จ้ำงขุดเจำะบ่อน ้ำใต้ดินเพ่ือกำรอุปโภค 15,000.00         15,000.00             เฉพำะจำะจง นำยศรีเมำ  บ้ำนสระ 15,000.00        นำยศรีเมำ  บ้ำนสระ 15,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำจ้ำงเลขท่ี 36/2564

บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ หมู่ 8 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   6 พ.ค. 64

5 โครงกำรติดตั งโคมไฟส่องสว่ำงด้วยระบบ 100,000.00       100,000.00           เฉพำะจำะจง นำงวำรุณี   พยำมะโน 99,880.00        นำงวำรุณี   พยำมะโน 99,880.00        เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำจ้ำงเลขท่ี 37/2564

พลังงำนแสงอำทิตย์ หมู่ 6 ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   11 พ.ค. 64

6 โครงกำรติดตั งโคมไฟส่องสว่ำงด้วยระบบ 54,000.00         54,000.00             เฉพำะจำะจง นำงวำรุณี   พยำมะโน 53,900.00        นำงวำรุณี   พยำมะโน 53,900.00        เสนอรำคำรำยเดียว สัญญำจ้ำงเลขท่ี 38/2564

พลังงำนแสงอำทิตย์ หมู่ 8 ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   11 พ.ค. 64

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง อบต.สระ 5,300.00           5,300.00               เฉพำะจำะจง นำยพิเศษพงศ์  ออมสิน 5,300.00          นำยพิเศษพงศ์  ออมสิน 5,300.00          เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 28/2564

ทะเบียน บจ 5800 พะเยำ ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   11 พ.ค. 64

8 ซื อวัสดุก่อสร้ำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 25,350.00         25,350.00             เฉพำะจำะจง นำยผวน  พิเครำะห์ 25,350.00        นำยผวน  พิเครำะห์ 25,350.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 29/2564

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60  หมู่ 10 ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   14 พ.ค. 64

9 ซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้ำ พร้อม 30,000.00         30,000.00             เฉพำะจำะจง เบนโซ่ซัพพลำยส์ 30,000.00        เบนโซ่ซัพพลำยส์ 30,000.00        เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 30/2564

อุปกรณ์ และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันท่ี   14 พ.ค. 64

ผู้ส่ังจ้ำงเรียบร้อยแล้ว

10 วัสดุก่อสร้ำงเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบวำตภัย 3,743.00           3,743.00               เฉพำะจำะจง ร้ำนสุนันท์วัสดุก่อสร้ำง 3,743.00          ร้ำนสุนันท์วัสดุก่อสร้ำง 3,743.00          เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 31/2564

ในเขตพื นท่ีต้ำบลสระ หมู่ 4,10 ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   14 พ.ค. 64

11 จ้ำงวำงท่อระบบประปำภูเขำ หมู่ 10 122,500.00       127,000.00           เฉพำะจำะจง นำยทิตย์  บรรจง 122,500.00      นำยทิตย์  บรรจง 122,500.00      เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 39/64

ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี 14 พ.ค. 64

12 ซ่อมแซมถนนทำงน ้ำผ่ำนห้วยขำม 15,900.00         15,900.00             เฉพำะจำะจง นำยทิตย์  บรรจง 15,500.00        นำยทิตย์  บรรจง 15,500.00        เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 40/64

บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ หมู่ 1 ต.สระ ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี 14 พ.ค. 64

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 ค่ำอำหำรเสริม(นม) ตำมโครงกำรเยียวยำ 77,952.00         77,952.00             เฉพำะจำะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 77,952.00        บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 77,952.00        เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงซื อขำยเลขท่ี  41/64

เกษตรผู้เลี ยงโคนมฯ จ้ำกัด จ้ำกัด ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี  19 พ.ค. 64

14 ซื อยำงรถยนต์ส่วยกลำง ทะเบียน 12,600.00         12,600.00             เฉพำะจำะจง ร้ำนโชคพิพัฒน์กำรยำง 12,600.00        ร้ำนโชคพิพัฒน์กำรยำง 12,600.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 32/2564

บธ 1996  พะเยำ ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   20 พ.ค. 64

15 จ้ำงขุดตักและปรับเกล่ียบ่อขยะ ต้ำบลสระ 31,700.00         31,700.00             เฉพำะจำะจง นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 31,000.00        นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 31,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 33/2564

ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   20 พ.ค. 64

16 จัดซื อตู้เหล็ก 2 บำน จ้ำนวน 3 ตู้ 16,500.00         16,500.00             เฉพำะจำะจง หจก. พำณิชย์เจริญ 16,500.00        หจก. พำณิชย์เจริญ 16,500.00        เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 34/2564

และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันท่ี   24 พ.ค. 64

ผู้ส่ังจ้ำงเรียบร้อยแล้ว

17 จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunclion แบบ 7,500.00           7,500.00               เฉพำะจำะจง หจก. พำณิชย์เจริญ 7,500.00          หจก. พำณิชย์เจริญ 7,500.00          เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 35/2564

ฉีดหมึกพร้อมติดตั ง จ้ำนวน 1 เคร่ือง และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันท่ี   24 พ.ค. 64

ผู้ส่ังจ้ำงเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

18 จัดซื อเคร่ืองส้ำรองไฟฟ้ำ จ้ำนวน 1 เคร่ือง 5,800.00           5,800.00               เฉพำะจำะจง หจก. พำณิชย์เจริญ 5,800.00          หจก. พำณิชย์เจริญ 5,800.00          เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 36/2564

และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันท่ี   24 พ.ค. 64

ผู้ส่ังจ้ำงเรียบร้อยแล้ว

19 จัดซื อเคร่ืองพ่นหมอกควันก้ำจัดยุง 59,000.00         59,000.00             เฉพำะจำะจง เบนโซ่ซัพพลำยส์ 59,000.00        เบนโซ่ซัพพลำยส์ 59,000.00        เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 37/2564

จ้ำนวน 1 เคร่ือง และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันท่ี   31 พ.ค. 64

ผู้ส่ังจ้ำงเรียบร้อยแล้ว

20 ซื อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 8 รำยกำร 10,000.00         10,000.00             เฉพำะจำะจง หจก. พำณิชย์เจริญ 10,000.00        หจก. พำณิชย์เจริญ 10,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 38/2564

ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   31 พ.ค. 64

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 32,200.00        32,200.00             เฉพาะจาะจง นายทรัพย์ ฟ้าแลบ 32,000.00        นายทรัพย์ ฟ้าแลบ 32,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 42/64

ห้วยแป้น บ้านสระใต้ หมู่ 4 ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 64

2 จ้างซ่อมแซมถนนสายทางห้วยน ้าจ๋าน หมู่ 5 30,003.44        30,003.44             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 30,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 43/64

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  4  มิ.ย. 64

3 จ้างซ่อมแซมถนนสายทางห้วยศรีก ้า หมู่ 12 50,668.45        50668..45 เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 50,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 50,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 44/64

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  4  มิ.ย. 64

4 อาหารเสริม (นม) ประจ้าปีการศึกษา 2564 449,843.32      449,843.32           เฉพาะจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 449,843.32      บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 449,843.32      เสนอราคารายเดียว  สัญญาซื อขายเลขท่ี 45/64

และปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1/2564 จ้ากัด จ้ากัด ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  11  มิ.ย. 64

5 จ้างซ่อมแวมระบบส่งไฟฟ้าสถานีสูบน ้าด้วย 6,100.00          6,100.00               เฉพาะจาะจง นายถนอม  ไชยลังกา 6,000.00          นายถนอม  ไชยลังกา 6,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2564

ไฟฟ้าบ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  17 มิ.ย. 64

6 จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาท่ีพักป่าสุสาน 9,300.00          9,300.00               เฉพาะจาะจง นายถนอม  ไชยลังกา 9,000.00          นายถนอม  ไชยลังกา 9,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2564

บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  17 มิ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 จ้างขุดลอกรางระบายน ้าพร้อมขนทิ ง  ต.สระ 25,948.80        25,948.80             เฉพาะจาะจง นายเรืองศักด์ิ  เผ่าต๊ะใจ 25,000.00        นายเรืองศักด์ิ  เผ่าต๊ะใจ 25,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 46/64

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  30 มิ.ย. 64

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30 เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จัดท ำวิดีทัศน์ให้ควำมรู้บรรพชีวินแหล่ง 235,000.00       235,000.00           เฉพำะจำะจง หจก. สตำร์โปรพลัส 200,000.00     หจก. สตำร์โปรพลัส 200,000.00      เสนอรำคำต  ำสุด  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขที   47/64

เหมืองเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันที   7 ก.ค.2564

ผู้สั งจ้ำงเรียบร้อยแล้ว

2 ซ้ือวัสดุในกำรปรับปรุงและซ่อมแซมบ้ำน 40,000.00         40,000.00             เฉพำะจำะจง ร้ำนสุนันท์วัสดุก่อสร้ำง 40,000.00       ร้ำนสุนันท์วัสดุก่อสร้ำง 40,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบสั งจ้ำงเลขที  41/2564

คนพิกำร หมู่ 5 ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันที   8 ก.ค. 2564

3 จ้ำงซ่อมแซมฝำย คสล. ท่อระบำยน้ ำ คสล. 104,284.05       104,284.05           เฉพำะจำะจง นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 104,000.00     นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 104,000.00      เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขที  48/64

รำงระบำยน้ ำ จ ำนวน 6 จุด ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันที   14 ก.คง 64

4 จ้ำงเหมำดูแลรักษำระบบประปำ หมู่ 3,8 18,000.00         18,000.00             เฉพำะจำะจง นำยเกษม  เป็งบุญมำ 18,000.00       นำยเกษม  เป็งบุญมำ 18,000.00        ผู้รับจ้ำงรำยเดิม สัญญำจ้ำงเลขที  49/2564

และหมู่ 10 ส่งงำนจ้ำงตำมก ำหนด ลงวันที   30 ก.ค. 2564

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กรกฎำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunclion แบบ 7,500.00           7,500.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 7,500.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 7,500.00          เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2564

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง จ่านวน 1 เคร่ือง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  2 ส.ค. 64

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 จ้างซ่อมแซมตู้ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 73,050.29         73,050.29             เฉพาะจาะจง นายกิตติพรรณ์  กาหลง 73,000.00        นายกิตติพรรณ์  กาหลง 73,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 49/64

ตู้ควบคุมมอเตรอ์เคร่ืองสูบน่้า จ่านวน 4 ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  4 ส.ค. 64

สถานี

3 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโรคติดเช้ือ 10,000.00         10,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส. มณฑิรา  บ้านสระ 10,000.00        น.ส. มณฑิรา  บ้านสระ 10,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างเลขท่ี 50/64

ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  6 ส.ค. 64

4 จ้างต่อเติมหอประชุมประจ่าหมู่บ้าน 200,000.00       200,785.55           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 198,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 198,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 51/64

หมู่ท่ี 3 บ้านสระเหนือ ต.สระ ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  10 ส.ค. 64

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าฟ้าหล่าย 200,000.00       198,977.60           เฉพาะจาะจง หจก.ขวัญชัยการโยธา 198,000.00      หจก.ขวัญชัยการโยธา 198,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 52/64

หมู่ 6 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  10 ส.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  สิงหำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านท่าฟ้าใต้ 50,000.00         51,166.23             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 49,000.00        นายทิตย์   บรรจง 49,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 53/64

หมู่ 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  10 ส.ค. 64

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระใต้ 300,000.00       298,466.40           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 298,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 298,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 54/64

หมู่ 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  11 ส.ค. 64

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน่้า คสล. 100,000.00       109,383.21           เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 99,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 99,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 55/64

หมู่ 5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  11 ส.ค. 64

10 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน่้าภายใน 50,000.00         55,904.77             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 49,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 49,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 56/64

หมู่บ้าน หมู่ 12 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  11 ส.ค. 64

11 จัดซ้ือวัสดุประปา จ่านวน 25 รายการ 17,094.00         17,094.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 17,094.00        นายสวิน  สืบแสน 17,094.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2564

ส่งมอบพัสดุตามก่าหนด ลงวันท่ี  16 ส.ค. 64

12 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 39,000.00         39,000.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 39,000.00        นายสวิน  สืบแสน 39,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2564

ส่งมอบพัสดุตามก่าหนด ลงวันท่ี  16 ส.ค. 64

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  สิงหำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,520.00           9,520.00               เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 9,520.00          นายสวิน  สืบแสน 9,520.00          ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2564

ส่งมอบพัสดุตามก่าหนด ลงวันท่ี  16 ส.ค. 64

14 จัดซ้ือสารส้ม จ่านวน 250 กก. ๆ ละ 5,000.00           5,000.00               เฉพาะจาะจง หจก.พะเยาเซฟต้ีเซลส์ แอนด์ 5,000.00          หจก.พะเยาเซฟต้ีเซลส์ แอนด์ 5,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2564

20 บาท เซอร์วิส เซอร์วิส ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  16  ส.ค. 64

15 จัดซ้ือวัสดุประปาบ้านท่าฟ้าใต้ 3,800.00           3,800.00               เฉพาะจาะจง ร้านสุนันท์วัสดุก่อสร้าง 3,800.00          ร้านสุนันท์วัสดุก่อสร้าง 3,800.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2564

ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  16  ส.ค. 64

16 โครงการถนนทางน่้าผ่านห้วยลาน 49,426.89         49,426.89             เฉพาะจาะจง นายสมาน ฟ้าแลบ 49,000.00        นายสมาน ฟ้าแลบ 49,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 57/64

บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 ต.สระ ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  23 ส.ค. 64

17 โครงการซ่อมแซมถนนาสายทางห้วยไม้ไผ่ 25,513.13         25,513.13             เฉพาะจาะจง นายสมาน ฟ้าแลบ 25,000.00        นายสมาน ฟ้าแลบ 25,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 58/64

บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  23 ส.ค. 64

18 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบ 1,780,000.00    182,044.10           เฉพาะจาะจง ร้าน ที.อาร์ เรสคิว 174,800.00      ร้าน ที.อาร์ เรสคิว 174,800.00      เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 5964

พลังงานแสงอาทิตย์ LED 20 วัตต์ ม.1 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 27 ส.ค. 64

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  สิงหำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 ต.สระ 300,000.00       298,466.40       เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 298,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 298,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 60/64

อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  2 ก.ย. 2564

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ต.สระ 200,000.00       198,977.60       เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 198,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 198,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 61/64

อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  2 ก.ย. 2564

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ต.สระ 100,000.00       100,892.05       เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 99,000.00        หจก. ขวัญชัยการโยธา 99,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 62/64

อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  2 ก.ย. 2564

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 ต.สระ 300,000.00       298,466.40       เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 298,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 298,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 63/64

อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  2 ก.ย. 2564

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ต.สระ 27,500.00         27,663.95          เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 27,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 27,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 64/64

อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  3 ก.ย. 2564

6 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. หมู่ท่ี 11 52,000.00         53,192.34          เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 51,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 51,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 65/64

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  3 ก.ย. 2564

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. หมู่ท่ี 1 126,000.00       125,711.95       เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 125,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 125,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 66/64

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  3 ก.ย. 2564

8 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน  าสถานีสูบน  า 29,860.00         29,860.00          เฉพาะจาะจง นายถนอม  ไชยลังกา 29,000.00        นายถนอม  ไชยลังกา 29,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 67/64

ด้วยไฟฟ้าบ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  9 ก.ย. 2564

9 โครงการป้องกันตล่ิง หมู่ท่ี 12 พื นท่ีบริเวณ 100,000.00       103,961.75       เฉพาะจาะจง นายทิตบ์   บรรจง 99,000.00        นายทิตบ์   บรรจง 99,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 68/64

หลังหอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ 12 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  10 ก.ย. 2564

10 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 218,000.00       218,000.00       เฉพาะจาะจง หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 217,000.00      หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 217,000.00      เสนอราคาต่ าสุดและ  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 69/64

บ้านสระเหนือ หมู่ 3 บ้านสระเหนือ ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  16 ก.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

11 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 239,000.00       239,000.00       เฉพาะจาะจง หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 237,940.00      หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 237,940.00      เสนอราคาต่ าสุดและ  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 70/64

บ้านท่าฟ้าใต้ 2  หมู่ 11 บ้านท่าฟ้าใต้ ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  16 ก.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

12 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 239,000.00       239,000.00       เฉพาะจาะจง หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 237,500.00      หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 237,500.00      เสนอราคาต่ าสุดและ  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 71/64

บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 7 บ้านท่าฟ้าใต้ ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  16 ก.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

13 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 330,000.00       330,000.00       เฉพาะจาะจง หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 328,500.00      หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 328,500.00      เสนอราคาต่ าสุดและ  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 72/64

บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 บ้านท่าฟ้าเหนือ ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  16 ก.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

14 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 454,000.00       454,000.00       เฉพาะจาะจง หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 452,400.00      หจก. สันก าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 452,400.00      เสนอราคาต่ าสุดและ  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 73/64

บ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 บ้านทุ่งหนอง ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  16 ก.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

15 ก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก 496,000.00       496,727.07       เฉพาะจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 493,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 493,000.00      เสนอราคาต่ าสุดและ  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 74/64

คอนกรีต สายทางบ้านสระเหนือ-บ้านท่าฟ้าใต้ ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  17 ก.ย. 2564

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.ถ.66-014 ฯ ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

16 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางนาบัว รหัสทาง 480,000.00       481,995.00       เฉพาะจาะจง หจก. เมืองมางวัสดุภัณฑ์ 477,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 477,000.00      เสนอราคาต่ าสุดและ  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 75/64

หลวงท้องถ่ิน พย.ถ.66-002 ฯ ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  17 ก.ย. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

17 เสริมผิวทางหินคลุกสายทางการเกษตรตึก 485,000.00       485,000.00       เฉพาะจาะจง หจก. เมืองมางวัสดุภัณฑ์ 480,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 480,000.00      เสนอราคาต่ าสุดและ  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 76/64

ป่าเส้า พย.ถ.66-006 บ้านราษฎร์พัฒนา ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  17 ก.ย. 2564

หมู่ 8ฯ ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

18 จ้างเหมาบริการขุดดินร่องระบายน  า 8,148.00           8,148.00            เฉพาะจาะจง นายสมาน ฟ้าแลบ 8,000.00          นายสมาน ฟ้าแลบ 8,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2564

บ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  22 ก.ย. 64

19 จัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 5,800.00           5,800.00            เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 5,800.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 5,800.00          เสนอราคาต่ าสุดและ ใบส่ังซื อเลขท่ี 49/2564

ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   22 ก.ย. 64

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

20 จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunclion แบบ 7,500.00           7,500.00            เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 7,500.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 7,500.00          เสนอราคาต่ าสุดและ ใบส่ังซื อเลขท่ี 50/2564

ฉีดหมึกพร้อมติดตั ง จ านวน 1 เคร่ือง ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   22 ก.ย. 64

กองช่าง ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

21 จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunclion แบบ 7,500.00           7,500.00            เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 7,500.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 7,500.00          เสนอราคาต่ าสุดและ ใบส่ังซื อเลขท่ี 51/2564

ฉีดหมึกพร้อมติดตั ง จ านวน 1 เคร่ือง ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   22 ก.ย. 64

ส านักปลัด ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

22 จัดซื อตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ 4,200.00           4,200.00            เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 4,200.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 4,200.00          เสนอราคาต่ าสุดและ ใบส่ังซื อเลขท่ี 52/2564

ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   22 ก.ย. 64

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

23 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า 42,300.00         42,300.00          เฉพาะจาะจง นายสันติ   หวังสินสุจริต 42,000.00        นายสันติ   หวังสินสุจริต 42,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 53/2564

ติดตั ง) ย่ีห้อเซ็นทรัลแอร์ แบบตั ง-แขวน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   22 ก.ย. 64

จ านวน 1 เคร่ือง

24 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า 28,600.00         28,600.00          เฉพาะจาะจง นายสันติ   หวังสินสุจริต 27,000.00        นายสันติ   หวังสินสุจริต 27,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 54/2564

ติดตั ง) ย่ีห้อเซ็นทรัลแอร์ รุ่น CFW-IFE-1 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   22 ก.ย. 64

แบบติดผนัง จ านวน 1 เคร่ือง

25 เคร่ืองตบดิน นน.80 กก. จ านวน 1 เคร่ือง 21,000.00         21,000.00          เฉพาะจาะจง หจก. ปราณีวัสดุก่อสร้าง 21,000.00        หจก. ปราณีวัสดุก่อสร้าง 21,000.00        เสนอราคาต่ าสุดและ ใบส่ังซื อเลขท่ี 55/2564

ได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   22 ก.ย. 64

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

26 ซ่อมแซมถนนสายทางการเกษตรห้วยผาลาด 13,800.00         13,800.00          เฉพาะจาะจง นายสมาน ฟ้าแลบ 13,500.00        นายสมาน ฟ้าแลบ 13,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 77/64

หมู่ 13 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  23 ก.ย. 2564

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

27 จ้างเหมาบริการเคร่ืองจักรกลในการด าเนิน 21,400.00         21,400.00          เฉพาะจาะจง นายสมาน ฟ้าแลบ 21,000.00        นายสมาน ฟ้าแลบ 21,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 78/64

การซ่อมแซมถนนสายทางทุ่งหนอง-ท่าฟ้า ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  23 ก.ย. 2564

สีทอง และสายทางห้วยกั งปลา-นาบัว

28 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 2 ต.สระ 250,000.00       259,225.57       เฉพาะจาะจง หจก. พะเยาวอเตอร์ฟิลเทค 250,000.00      หจก. พะเยาวอเตอร์ฟิลเทค 250,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 79/64

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  23 ก.ย. 2564

29 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 300,000.00       302,302.34       เฉพาะจาะจง หจก. พะเยาวอเตอร์ฟิลเทค 300,000.00      หจก. พะเยาวอเตอร์ฟิลเทค 300,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 80/64

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  23 ก.ย. 2564

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ


