
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าน ้าสะอาด 10,000.00      10,000.00    เฉพาะจาะจง นางบุษบา   ข้างสาร 10,000.00        นางบุษบา   ข้างสาร 10,000.00    เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังซื อ เลขท่ี 1/2561 

ส่งของตามก้าหนด ลงวันท่ี 2  ต.ค. 2560

2 ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00    100,000.00  เฉพาะจาะจง หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00      หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00  เสนอราคารายเดียว บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 2/2561

ส่งของตามก้าหนด ลงวันท่ี 2  ต.ค. 2560

3 ค่าจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดอาคาร 96,000.00      96,000.00    เฉพาะจาะจง นายพยงค์   กาหลง 96,000.00        นายพยงค์   กาหลง 96,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 2/2561

สถานท่ีราชการ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ต.ค. 2560

4 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ี 144,000.00    144,000.00  ตกลงราคา นายสงกรานต์   บ้านสระ 144,000.00      นายสงกรานต์  บ้านสระ 144,000.00  ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 3/2561

จุดชมวิว ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ต.ค. 2560

5 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นายรชานนท์  แสงแก้ว 72,000.00        นายรชานนท์  แสงแก้ว 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 4/2561

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2560

6 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นายศักด์ิดา  บ้านสระ 72,000.00        นายศักด์ิดา  บ้านสระ 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 5/2561

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2560

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นายสุค้า    เทียมยศ 72,000.00        นายสุค้า   เทียมยศ 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 6/2561

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2560

8 ค่าจ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง นายวีระพล  ป่ินศักด์ิ 66,000.00        นายวีระพล  ป่ินศักด์ิ 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 7/2561

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ต.ค. 2560

9 ค่าจ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง น.ส. จุรารัตน์   ฟ้าแลบ 72,000.00        น.ส. จุรารัตน์   ฟ้าแลบ 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 8/2561

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2560

10 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์อินเทอร์เนต 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 72,000.00        นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 9/2561

ชุมชน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2560

10 ค่าจ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน ้า สถานีสูบน ้า 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง นายอุเทน  โพทา 66,000.00        นายอุเทน  โพทา 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 10/2561

ด้วยไฟฟ้า บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2560

11 ค่าจ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน ้า สถานีสูบน ้า 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง นายธนากร   ฟ้าแลบ 66,000.00        นายธนากร  ฟ้าแลบ 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 11/2561

ด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งหนอง ม.5 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ต.ค. 2560

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

12 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา ม.3,8 30,000.00      30,000.00    เฉพาะจาะจง นายกฤษณพงศ์  กาหลง 30,000.00        นายกฤษณพงศ์  กาหลง 30,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี12/2561

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ต.ค. 2560

13 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา ม.1 12,000.00      12,000.00    เฉพาะจาะจง นายทวีศักด์ิ   แก้วสุ 12,000.00        นายทวีศักด์ิ   แก้วสุ 12,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 13/2561

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ต.ค. 2560

14 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา ม.9 18,000.00      18,000.00    เฉพาะจาะจง นายวุฒิภัทร   แซ่ลี 18,000.00        นายวุฒิภัทร   แซ่ลี 18,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 14/2561

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ต.ค. 2560

15 ค่าจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ 40,000.00      40,000.00    เฉพาะจาะจง นายวินัย  ไทยศิลป์ 39,500.00        นายวินัย  ไทยศิลป์ 39,500.00    เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 2/2561 

ส่งของตามก้าหนด ลงวันท่ี 12 ต.ค. 60

16 ค่าจัดซื อดอกดาวเรือง 15,000.00      15,000.00    เฉพาะจาะจง น.ส. สาริสา  มาเรียน 15,000.00        น.ส. สาริสา  มาเรียน 15,000.00    เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังซื อ เลขท่ี 3/2561 

ส่งของตามก้าหนด ลงวันท่ี 12 ต.ค. 60

17 ค่าจ้างเหมาเลี ยงรับรองการประชุมสภา 4,620.00        4,620.00       เฉพาะจาะจง นางกุลิสรา   เมืองก้อน 4,620.00          นางกุลิสรา   เมืองก้อน 4,620.00      เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 4/2561 

ครั งท่ี 3 ปี 2560 ส่งของตามก้าหนด ลงวันท่ี 16 ต.ค. 60

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2560



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

18 จัดซ้ออาหารเสริม (นม) เดือน พ.ย. 60 79,627.24      79,627.24    เฉพาะจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด 79,627.24        สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด 79,627.24    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงซื อเลขท่ี 16/2561

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  31 ต.ค. 60

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,200.00           1,200.00               เฉพาะจาะจง นายเจษฎาวุฒิ  เร่งเร็ว 1,200.00          นายเจษฎาวุฒิ  เร่งเร็ว 1,200.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 10/2561 

เชิญชวนตามโครงการตลาดประชารัฐ ส่งของตามก าหนด ลงวันท่ี 11 พ.ย. 60

2 โครงการซ่อมแซมท่อเหล่ียมห้วยขิง และ 69,400.00         69,400.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน   บัวแดง 68,000.00        นายสมาน   บัวแดง 68,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  15/2561

ถนนทางการเกษตรห้วยขิง ม.1 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  24 พ.ย. 60

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 2,000.00           2,000.00               เฉพาะจาะจง นายพิภพภัทร  ค าสุข 2,000.00          นายพิภพภัทร  ค าสุข 2,000.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 8/2561 

ส่งของตามก าหนด ลงวันท่ี  30 พ.ย. 60

4 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือน ธ.ค. 60 - 405,479.76       405,479.76           เฉพาะจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด 405,479.76      สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด 405,479.76      ผู้รับจ้างรายเดิม  สัญญาซ้ือขาย เลขท่ี  1/2561

มี.ค. 61 และปิดภาคเรียนท่ี 2/2560 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ย. 60

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30   เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร ม.9,13 85,000.00          85,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส. ภรัตพร   บรรจง 83,000.00        น.ส. ภรัตพร   บรรจง 83,000.00          เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  17/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  12 ธ.ค.  60

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 30,000.00          30,000.00             เฉพาะจาะจง นายนพกร  บ้านสระ 30,000.00        นายนพกร  บ้านสระ 30,000.00          เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  18/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  21 ธ.ค.  60

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 907,000.00        907,000.00           ประกวดราคา หจก. สุพิชญการโยธา 699,000.00      หจก. สุพิชญการโยธา 699,000.00       เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2561

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.8 อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 60.

(e-bidding) ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

4 ซ่อมแซมรถบรรทุกน ่าเอนกประสงค์ 19,500.00          19,500.00             เฉพาะจาะจง รุ่งจรัสเอ็นจีเนียร่ิง 19,500.00        รุ่งจรัสเอ็นจีเนียร่ิง 19,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  9/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  27 ธ.ค.  60

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

5 ซ่อมรถยนต์ส่านักงาน ทะเบียน บจ 5800 พย 11,380.00          11,380.00             เฉพาะจาะจง นางจุฬา  เทียนสว่าง 11,380.00        นางจุฬา  เทียนสว่าง 11,380.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  10/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  27 ธ.ค.  60

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2559

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  29  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประสานกองทุนหลักประกัน 45,000.00          45,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 45,000.00        น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 45,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  19/2561

สุขภาพต่าบลสระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  29 ธ.ค. 60

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

7 จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา ม.3,8,10 72,000.00          72,000.00             เฉพาะจาะจง นายนิกร  ชมภูชนะภัย 72,000.00        นายนิกร  ชมภูชนะภัย 72,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  20/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  29 ธ.ค. 60

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

8 ค่าจ้างเหมาช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัย 45,000.00          45,000.00             เฉพาะจาะจง นายกิตติพันธ์  บ้านสระ 45,000.00        นายกิตติพันธ์  บ้านสระ 45,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  21/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  29 ธ.ค. 60

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2559

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  29  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาจัดสถานท่ีและตกแต่งโครงการ 500.00              500.00                  เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย  สืบแสน 500.00             นายธวัชชัย  สืบแสน 500.00             เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 12/2561

กาดคนล้ือ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  5 ม.ค.  2561

2 จ้างเหมาท าอาหารเพ่ือรับเสด็จพระเทพฯ 26,625.00         26,625.00             เฉพาะจาะจง น.ส. ปิยวรรณ  ใจเดียว 26,625.00        น.ส. ปิยวรรณ  ใจเดียว 26,625.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง  เลขท่ี 13/2561

ส่งมอบตามก าหนด ลงวันท่ี  9 ม.ค. 61

3 จ้างเหมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 14,700.00         14,700.00             เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย  สืบแสน 14,700.00        นายธวัชชัย  สืบแสน 14,700.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง  เลขท่ี 14/2561

ส่งมอบตามก าหนด ลงวันท่ี  9 ม.ค. 61

4 จัดซ้ืออุปกรณ์การแข่งขันโครงการจัดงาน 1,000.00           1,000.00               เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 1,000.00          นายสวิน  สืบแสน 1,000.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังซ้ือ  เลขท่ี 15/2561

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  9 ม.ค. 61

5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 50,000.00         50,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 49,500.00        นายผวน  พิเคราะห์ 49,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 22/2561

ห้วยแหนใต้ ม.3 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19 ม.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 39,000.00         39,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 38,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 38,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 23/2561

พ้ืนท่ีห้วยผาว  ม.10 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19 ม.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มกรำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการวางท่อส่งน้ า คสล. พ้ืนท่ีการเกษตร 180,000.00       180,000.00           เฉพาะจาะจง บริษัท เอ็มเจ นวกิจ จ ากัด 179,000.00      บริษัท เอ็มเจ นวกิจ จ ากัด 179,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2561

ทุ่งฟ้า บ้านท่าฟ้าใต้ ม.2 และได้รับความเห็นชอบ 19-ม.ค.-61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

8 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 200,000.00       203,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 198,500.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 198,500.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2561

พ้ืนท่ีการเกษตรห้วยตาก๋อง ม.10 และได้รับความเห็นชอบ 19-ม.ค.-61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

9 โครงการก่อสร้างถนนทางน้ าผ่านพร้อมฝาย 107,000.00       109,000.00           เฉพาะจาะจง บริษัท เอ็มเจ นวกิจ จ ากัด 106,000.00      บริษัท เอ็มเจ นวกิจ จ ากัด 106,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2561

คสล. ม.10 และได้รับความเห็นชอบ 19-ม.ค.-61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

10 ค่าจ้างเหมาจัดงานโครงการแข่งขันกีฬา 7,000.00           7,000.00               เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย   สืบแสน 7,000.00          นายธวัชชัย   สืบแสน 7,000.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 16/2561

ศพด. ปี 2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  22 ม.ค.  2561

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬา ศพด. 1,620.00           1,620.00               เฉพาะจาะจง นายสวิน    สืบแสน 1,620.00          นายสวิน    สืบแสน 1,620.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 16/25617

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  22 ม.ค.  2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มกรำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

12 โครงการฝายน้ าล้นห้วยไร่ พร้อมวางท่อ 21,000.00         21,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 20,500.00        นายผวน  พิเคราะห์ 20,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 24/2561

คอนกรีต ม.10 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  29 ม.ค. 61

13 โครงการป้องกันตล่ิงพังล าห้วยสระ ม.10 50,000.00         50,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 49,500.00        นายผวน  พิเคราะห์ 49,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 25/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  29 ม.ค. 61

14 โครงการป้องกันตล่ิงล าหวยสระ ม.8 50,000.00         50,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะหื 49,500.00        นายผวน  พิเคราะหื 49,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 26/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  29 ม.ค. 61

15 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าล าห้วยแป้น 80,000.00         81,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์    บรรจง 79,000.00        นายทิตย์    บรรจง 79,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  27/2561

ม.4 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 30  ม.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

16 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 60,000.00         61,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์    บรรจง 59,000.00        นายทิตย์    บรรจง 59,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  28/2561

ทุ่งอวน ม.4 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 30  ม.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มกรำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

17 โครงการป้องกันตล่ิงพังล าห้วยสระ ม.12 60,000.00         60,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์    บรรจง 59,000.00        นายทิตย์    บรรจง 59,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  29/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 30  ม.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มกรำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาจัดสถานท่ีตกแต่งโครงการกาด 500.00              500.00                  เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย  สืบแสน 500.00             นายธวัชชัย  สืบแสน 500.00             เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 18/2561

คนล้ือ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  9 ก.พ. 2561

2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 192,000.00       194,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 191,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 191,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้าง เลขท่ี 6 /2561

ทุ่งขาม-ทุ่งแพะ ม.1 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  9 ก.พ. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 ซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน ทะเบียน 3,640.00           3,640.00               เฉพาะจาะจง นายพิเศษพงษ์  ออมสิน 3,640.00          นายพิเศษพงษ์  ออมสิน 3,640.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 19/2561

บธ 1996  พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  19 ก.พ. 2561

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายรณรงค์ป้องกัน 5,400.00           5,400.00               เฉพาะจาะจง น.ส. เปรมปรา ธเนศวิศิษฐ์กุล 5,400.00          น.ส. เปรมปรา ธเนศวิศิษฐ์กุล 5,400.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 20/2561

หมอกควันไฟป่า ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  19 ก.พ. 2561

5 จ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า 18,000.00         18,000.00             เฉพาะจาะจง นายธีระศักด์ิ   แก้วมาเรือน 18,000.00        นายธีระศักด์ิ   แก้วมาเรือน 18,000.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 21/2561

พระธาตุสระค าหลวง ปี 61 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  26 ก.พ. 2561

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร 115,000.00       115,000.00           เฉพาะจาะจง บริษัท เอ็มเจ นวกิจ จ ากัด 113,000.00      บริษัท เอ็มเจ นวกิจ จ ากัด 113,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้าง เลขท่ี 7/2561

สายบ้านสระใต้ - ทุ่งมอก และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  2 มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 5,000.00           5,000.00               เฉพาะจาะจง นายพยนต์  ฟ้าแลบ 5,000.00          นายพยนต์  ฟ้าแลบ 5,000.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 22/2561

สตรี ประจ าปี 2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 6 มี.ค. 61

3 ค่าเล้ียงรับรองตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 6,500.00           6,500.00               เฉพาะจาะจง นางบังอร  ศรปัน 6,500.00          นางบังอร  ศรปัน 6,500.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 23/2561

สตรี ประจ าปี  2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 6 มี.ค. 61

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางน้ าผ่าน 68,000.00         71,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 67,000.00        นายทิตย์   บรรจง 67,000.00        เสนอราคารายเดียว บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 30/2561

ห้วยไร่ - ห้วยตอง ม.1 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  6 มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

5 โครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 26,800.00         26,800.00             เฉพาะจาะจง นายประทาน  สุทธะ 26,500.00        นายประทาน  สุทธะ 26,500.00        เสนอราคารายเดียว บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 31/2561

แบบบาดาลใหญ่มาก บ้านสระเหนือ ม.3 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  6 มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 โครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร 20,400.00         20,400.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 20,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 20,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 32/2561

ห้วยศรีก้ า ม.8 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  16  มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

7 โครงการขุดลอกแพสูบน้ าสถานีสูบน้ า 5,600.00           5,600.00               เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 5,500.00          นายผวน  พิเคราะห์ 5,500.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 24/2561

บ้านทุ่งหนอง ม.5 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  12 มี.ค. 61

8 โครงการขุดลอกแพสูบน้ าสถานีสูบน้ า 5,600.00           5,600.00               เฉพาะจาะจง นายสมาน  บัวแดง 5,500.00          นายสมาน  บัวแดง 5,500.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 25/2561

บ้านท่าฟ้าเหนือ  ม.1 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  12 มี.ค. 61

9 จ้างเหมาเล้ียงรับรองโครงการวันท้องถ่ินไทย 9,000.00           9,000.00               เฉพาะจาะจง นางกุลิสรา  เมืองก้อน 9,000.00          นางกุลิสรา  เมืองก้อน 9,000.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 26/2561

ปี  2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  12 มี.ค. 61

10 จ้างเหมาจัดสถานท่ีและนิทรรศการ 9,800.00           9,800.00               เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย   สืบแสน 9,800.00          นายธวัชชัย   สืบแสน 9,800.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 27/2561

วันท้องถ่ินไทย ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  12 มี.ค. 61

11 จ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย 4,800.00           4,800.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 4,800.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 4,800.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 28/2561

โครงการวันท้องถ่ินไทย ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  12 มี.ค. 61

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

12 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียงตามโครงการ 4,000.00           4,000.00               เฉพาะจาะจง นางวันนา  บ้านสระ 4,000.00          นางวันนา  บ้านสระ 4,000.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 29/2561

ท้องถ่ินไทย ปี 2560 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  12 มี.ค. 61

13 จ้างเหมาเล้ียงรับรองการประชุมสภา 3,655.00           3,655.00               เฉพาะจาะจง นางกุลิสรา  เมืองก้อน 3,655.00          นางกุลิสรา  เมืองก้อน 3,655.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 30/2561

อบต.สระ คร้ังท่ี 1/2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  19 มี.ค. 61

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 2,425.00           2,425.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 2,425.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 2,425.00          ผู้ให้บริการรายเดิม  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 31/2561

โครงการส่งเสริมพัฒนาฯ ลงวันท่ี  19 มี.ค. 61

15 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมพัฒนาการ 5,500.00           5,500.00               เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย  สืบแสน 5,500.00          นายธวัชชัย  สืบแสน 5,500.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 32/2561

จัดการเรียรู้เด็กปฐมวัย ปี 2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  19 มี.ค. 61

16 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าตลาดสด 55,500.00         55,500.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 55,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 55,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 33/2561

บ้านสระใต้ ม.4 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19  มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

17 โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 110,000.00       110,000.00           เฉพาะจาะจง บริษัท เอ็มเจ นวกิจ จ ากัด 108,000.00      บริษัท เอ็มเจ นวกิจ จ ากัด 108,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้าง เลขท่ี 8/2561

หนองม่อน ม.8 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19  มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม  2560



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.6 200,000.00       200,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 198,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 198,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้าง เลขท่ี 9/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  20  มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.13 204,000.00       204,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 201,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 201,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้าง เลขท่ี 10/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  20  มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.5 211,000.00       211,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 208,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 208,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้าง เลขท่ี 11/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  23  มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

21 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ไป--กลับ) 42,000.00         42,000.00             เฉพาะจาะจง นายปฏิพล   พอใจ 42,000.00        นายปฏิพล   พอใจ 42,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 34/2561

โครงการพัฒนศักยภาพของผู้บริหารฯ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  23  มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

22 จ้างเหมาจัดสถานท่ีและของท่ีระลึก 4,000.00           4,000.00               เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย สืบแสน 4,000.00          นายธวัชชัย สืบแสน 4,000.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 33/2561

โครงการศึกษาดูงาน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  23 มี.ค. 61

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.9 192,000.00       192,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 190,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 190,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้าง เลขท่ี 12/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  30  มี.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

24 จ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 10,000.00         10,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส. พิชญาภัค แก้วค า 10,000.00        น.ส. พิชญาภัค แก้วค า 10,000.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  35/2561

ทรัพย์สิน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  30 มี.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2561



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ม.10 30,000.00         29,800.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 29,000.00        นายทิตย์  บรรจง 29,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 35/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  4 เม.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสระใต้ 80,000.00         79,500.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 79,000.00        นายทิตย์  บรรจง 79,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 36/2561

ม.4 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  4 เม.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 โครงการก่อสร้างถน ค.ส.ล. บ้านสระเหนือ 39,000.00         38,500.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 38,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 38,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 37/2561

ม.3 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  5 เม.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

4 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ม.3 12,000.00         12,800.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 12,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 12,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 38/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  5 เม.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

5 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน  4 รายการ 57,500.00         57,500.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 57,500.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 57,500.00        เสนอราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี  35/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  9  เม.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 49,669.00         49,669.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 49,669.00        นายประยูร  แก้วสุ 49,669.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  36/2561

ในพ้ืนท่ี ต.สระ ม.2, ม.11 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  9 เม.ย. 61

7 โครงการปรับปรุงและปรับเกล่ียบ่อขยะ 11,200.00         11,200.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 11,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 11,000.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้างเลขท่ี  67/2561

ต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  9 เม.ย. 61

8 โครงการก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล. หอประชุม 95,000.00         96,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 94,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 94,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 39/2561

หมู่บ้าน ม.5 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  17 เม.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

9 จ้างเหมาท าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม อาหารว่าง 3,655.00           3,655.00               เฉพาะจาะจง นางกุลิสรา  เมืองก้อน 3,655.00          นางกุลิสรา  เมืองก้อน 3,655.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้างเลขท่ี  38/2561

กระประชุมสภา อบต.สระ สมัยวิสามัญ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  26 เม.ย. 61

คร้ังท่ี 2/2560

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ





แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 38,098.00         38,098.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 38,098.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 38,098.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2561

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  7  พ.ค. 61

2 ค่าจัดซ้ือวัดสุส านักงาน 119,696.00       119,696.00           เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 119,696.00      หจก. พาณิชย์เจริญ 119,696.00      ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2561

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  7  พ.ค. 61

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานศูนย์บริการคนพิการ 10,000.00         10,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 10,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 10,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2561

ท่ัวไป อบต.สระ ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  7  พ.ค. 61

4 จ้างเหมาเล้ียงรับรองการประชามประชาคม 12,350.00         12,350.00             เฉพาะจาะจง นางกุลิสรา  เมืองก้อน 12,350.00        นางกุลิสรา  เมืองก้อน 12,350.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้างเลขท่ี  42/2561

ท้องถ่ินระดับต าบล ปี 2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  7 พ.ค. 61

5 จ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง 18,000.00         18,000.00             เฉพาะจาะจง นางณัฐกฤตา   ทองกาบ 18,000.00        นางณัฐกฤตา   ทองกาบ 18,000.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้างเลขท่ี  43/2561

พระยาหาญ ปี 2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  15 พ.ค. 61

6 จ้างเหมาท าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม และ 3,740.00           3,740.00               เฉพาะจาะจง นางเมตตา   อุ่นเรือน 3,740.00          นางเมตตา   อุ่นเรือน 3,740.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้างเลขท่ี  44/2561

อาหารกลางวัน สมัยวิสามัญคร้ังท่ี 1/2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  15 พ.ค. 61

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 34,000.00         34,000.00             เฉพาะจาะจง นายขวัญชัย   ไชยลังกา 34,000.00        นายขวัญชัย   ไชยลังกา 34,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 40/2561

ป่าสุสาน ม.1 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  15 พ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

8 จัดซ้ออาหารเสริม (นม) เดือน พ.ค. 61 438,959.04       438,959.04           เฉพาะจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด 438,959.04      สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด 438,959.04      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาซ้ือขาย เลขท่ี 13/2561

และช่วงปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1/2561 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  15 พ.ค. 61

9 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. 15,000.00         15,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 14,500.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 14,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 41/2561

ต าบลสระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  25 พ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

10 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ าเหมืองสันป่าจ่ี 23,800.00         23,800.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 23,500.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 23,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 42/2561

ล าห้วยเห็น ม.12 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  25 พ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

11 จ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า 18,000.00         18,000.00             เฉพาะจาะจง นางณัฐกฤตา   ทองกาบ 18,000.00        นางณัฐกฤตา   ทองกาบ 18,000.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้างเลขท่ี  44/2561

แท่นพระป่า ประจ าปี 2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  25 พ.ค. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม  2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2560

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

12 โครงการซ่อมแซมอาคารสระน้ าล้นอ่าง 8,000.00           8,000.00               เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 8,000.00          นายสมาน  ฟ้าแลบ 8,000.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้างเลขท่ี  45/2561

เก็บน้ าห้วยสระ ม.10 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  25 พ.ค. 61

13 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       100,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00      หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00      เสนอราคารายเดียว บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 42/2561

ส่งของตามก าหนด ลงวันท่ี  31 พ.ค. 2561

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการซ่อมแซมประตูน ้าอ่างเก็บน ้า 55,900.00         55,900.00             เฉพาะจาะจง นายรัตน์   กันทะ 55,000.00        นายรัตน์   กันทะ 55,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 43/2561

ห้วยเฒ่าดา ม.2 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  4 มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 จ้างเหมาตักขยะและดันขยะท่ีเกิดไฟไหม้ 25,400.00         25,400.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 25,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 25,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 44/2561

บ่อขยะ ม.10 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  12 มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 ค่าจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ประปา 43,609.00         43,609.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 43,609.00        นายสวิน  สืบแสน 43,609.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 46/2561

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  15 มิ.ย. 2561

4 ค่าจัดซื อวัสดุไฟฟ้า 49,125.00         49,125.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 49,125.00        นายสวิน  สืบแสน 49,125.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 47/2561

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  15 มิ.ย. 2561

5 ค่าจัดซื อวัสดุงานบ้านงายครัว 5,806.00           5,806.00               เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 5,806.00          นายสวิน  สืบแสน 5,806.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 48/2561

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  15 มิ.ย. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ สนง. 12,600.00         12,600.00             เฉพาะจาะจง นายสันติ  หวังสินสุจริต 12,300.00        นายสันติ  หวังสินสุจริต 12,300.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2561

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  15 มิ.ย. 2561

7 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน ้าสถานีสูบน ้า 11,000.00         11,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 10,500.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 10,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ัจ้างเลขท่ี 50/2561

บ้านสระเหนือ ม.8 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  15 มิ.ย. 2561

8 โครงการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังถนน 5,700.00           5,700.00               เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 5,700.00          นายสมาน  ฟ้าแลบ 5,700.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ัจ้างเลขท่ี 51/2561

บ้านราษฎร์พัฒนา ม.8 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  15 มิ.ย. 2561

9 จ้างเหมาโครงการบวงสรวงองค์ฮักช้างเผือก 18,000.00         18,000.00             เฉพาะจาะจง นายธีระศักด์ิ  แก้วมาเรือน 18,000.00        นายธีระศักด์ิ  แก้วมาเรือน 18,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ัจ้างเลขท่ี 52/2561

ประจ้าปี 2561 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  15 มิ.ย. 2561

10 โครงการขุดลอกรางระบายน ้าและวางท่อ 4,600.00           4,600.00               เฉพาะจาะจง นายวิชัย   ซ่ือสัตย์ 4,600.00          นายวิชัย   ซ่ือสัตย์ 4,600.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ัจ้างเลขท่ี 53/2561

ถนนบ้านทุ่งหนอง ม.5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  15 มิ.ย. 2561

11 โครงการก่อสร้างระบายน ้า ค.ส.ล. ม.3 52,000.00         56,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 51,500.00        นายทิตย์   บรรจง 51,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 45/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  18 มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

12 โครงการวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ม.3 87,000.00         87,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 86,500.00        นายทิตย์   บรรจง 86,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 46/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  18 มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

13 โครงการก่อสร้างลาน คสล. หอเทวดา ม.2 83,000.00         87,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน   พิเคราะห์ 82,500.00        นายผวน   พิเคราะห์ 82,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 47/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  18 มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

14 โครงการวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 73,000.00         75,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 72,500.00        นายผวน  พิเคราะห์ 72,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 48/2561

บ้านท่าฟ้าหล่าย ม.6 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  22  มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

15 จ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีสรงน ้า 18,000.00         18,000.00             เฉพาะจาะจง นายณฤทธ์ิ   กัญญา 18,000.00        นายณฤทธ์ิ   กัญญา 18,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ัจ้างเลขท่ี 54/2561

พระธาตุโป่งเกลือ ปี 2561 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  25 มิ.ย. 2561

16 โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ้าหมู่บ้าน 51,000.00         52,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 50,500.00        นายผวน  พิเคราะห์ 50,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 49/2561

บ้านสระกลาง ม.12 ต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  26  มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. 37,000.00         40,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 36,500.00        นายทิตย์  บรรจง 36,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 46/2561

(แห่งท่ี 3) ม.11 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  18 มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. 113,000.00       122,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 112,500.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 112,500.00      เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 47/2561

(แห่งท่ี 1) ม.11 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  18 มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. 130,000.00       140,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 129,500.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 129,500.00      เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 48/2561

(แห่งท่ี 2) ม.11 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  22  มิ.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 10,000.00         10,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส. สลุตา  ไชยลังกา 10,000.00        น.ส. สลุตา  ไชยลังกา 10,000.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  51/2561

ทรัพย์สิน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  2 ก.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 โครงการปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน 52,000.00         53,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 51,500.00        นายทิตย์   บรรจง 51,500.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 52/2561

หมู่ 13 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  13 ก.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์หล่อเทียนพรรษา 8,000.00           8,000.00               เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 8,000.00          นายสวิน  สืบแสน 8,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  13 ก.ค. 61

4 จ้างเหมาโครงการจัดงานท าบุญแห่เทียน 10,000.00         10,000.00             เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย  สืบแสน 10,000.00        นายธวัชชัย  สืบแสน 10,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2561

เข้าพรรษาต าบลสระ ประจ าปี 2561 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  23 ก.ค. 61

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กรกฎำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกับแนวทาง 11,500.00         11,500.00             เฉพาะจาะจง นางกุลิสรา  เมืองก้อน 11,500.00        นางกุลิสรา  เมืองก้อน 11,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 57/2561

บริหารจัดการแหล่งซากดึกด าบรรพ์ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  2 ส.ค. 61

2 โครงการซ่อมแซมถนนบ่อขยะ ม.5,ม,10 36,000.00         36,000.00             เฉพาะจาะจง นายวิชัย  ซ่ือสัตย์ 35,500.00        นายวิชัย  ซ่ือสัตย์ 35,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 57/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  8 ส.ค. 61

3 ค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 45,000.00         45,000.00             เฉพาะจาะจง เบนโซ่ ซัพพลายส์ 45,000.00        เบนโซ่ ซัพพลายส์ 45,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2561

พร้อมอุปกรณ์ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  14  ส.ค. 61

4 ค่าจัดซ้ือทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1% 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง เบนโซ่ ซัพพลายส์ 30,000.00        เบนโซ่ ซัพพลายส์ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  14  ส.ค. 61

5 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน 117,000.00       117,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 116,500.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 116,500.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2561

บ้านท่าฟ้าใหม่ ม.7 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   15  ส.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

6 จ้างจัดท าบอร์ดนิทรรศการกลางแจ้ง 58,200.00         58,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส. ศิริพร  ขวัญสง่า 58,200.00        น.ส. ศิริพร  ขวัญสง่า 58,200.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 53/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  17 ส.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  สิงหำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีสนามฟุตบอล 23,000.00         23,000.00             เฉพาะจาะจง นายเจษฎาพงษ์   ฟ้าแลบ 23,000.00        นายเจษฎาพงษ์   ฟ้าแลบ 23,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2561

อบต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  20 ส.ค. 61

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุส าหรับก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร   แก้วสุ 30,000.00        นายประยูร   แก้วสุ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2561

ม. 11 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  20 ส.ค. 61

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุส าหรับก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร   แก้วสุ 30,000.00        นายประยูร   แก้วสุ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/2561

ม. 6 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  20 ส.ค. 61

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุส าหรับก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร   แก้วสุ 30,000.00        นายประยูร   แก้วสุ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2561

ม. 2 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  20 ส.ค. 61

11 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สระ 367,000.00       367,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 366,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 366,000.00      เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี  17/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  31 ส.ค. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  สิงหำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.6 21,000.00         21,000.00             เฉพาะจาะจง นายจรูญศักด์ิ  แก้วตา 20,500.00        นายจรูญศักด์ิ  แก้วตา 20,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 71/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  6 ก.ย. 61

2 จ้างเหมาป้ันโมเดลมาสคอสตัวส าคัญ 100,000.00       100,000.00           เฉพาะจาะจง นายเชิดชัย   ยาวงค์ 100,000.00      นายเชิดชัย   ยาวงค์ 100,000.00      เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 18/2561

พร้อมติดต้ัง ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  6 ก.ย. 61

3 ค่าจัดซ้ือบรรจุเคมีถังดับเพลิง 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง นายภาสน์   ใจจริง 30,000.00        นายภาสน์   ใจจริง 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  10 ก.ย. 61

4 ซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน ทะเบียน 4,150.00           4,150.00               เฉพาะจาะจง นายพิเศษพงศ์  ออมสิน 4,150.00          นายพิเศษพงศ์  ออมสิน 4,150.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  73/2561

บจ 5800 พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  10 ก.ย. 61

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 148,000.00       148,000.00           เฉพาะจาะจง นายสลักษ์   มูลศรี 146,000.00      นายสลักษ์   มูลศรี 146,000.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  74/2561

สายสบม่วง ม.7 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  10 ก.ย. 61

6 จ้างเหมาโครงการถนนกาดคนล้ือ 9,500.00           9,500.00               เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย สืบแสน 9,500.00          นายธวัชชัย สืบแสน 9,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  75/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  10 ก.ย. 61

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    28  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ าดิบประปา 57,000.00         57,000.00             เฉพาะจาะจง นายจรูญศักด์ิ    แก้วตา 56,000.00        นายจรูญศักด์ิ    แก้วตา 56,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 54/2561

หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.3 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  14 ก.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

8 จ้างเหมาจัดหาลวดสลิง ขนาด 11 มม. 12,600.00         12,600.00             เฉพาะจาะจง นายพงศกร   อินต๊ะสาร 12,600.00        นายพงศกร   อินต๊ะสาร 12,600.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  97/2561

ยาว 80 ม. ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  19 ก.ย. 61

10 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงประจ าหอกระจาย 19,990.00         19,990.00             เฉพาะจาะจง นายพงศกร   อินต๊ะสาร 19,990.00        นายพงศกร   อินต๊ะสาร 19,990.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  78/2561

ข่าว ประจ าหมู่บ้าน ม.2 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  19 ก.ย. 61

11 ค่าปรัปปรุงอาคารท่ีท าการ อบต.สระ 27,000.00         27,000.00             เฉพาะจาะจง นายพงศกร   อินต๊ะสาร 26,500.00        นายพงศกร   อินต๊ะสาร 26,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  79/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  19 ก.ย. 61

12 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 32,000.00         32,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 32,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 32,000.00        เสนอราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี  80/2561

จ านวน   2  รายการ พัดลมต้ังพ้ืน และ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19 ก.ย. 61

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    28  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 33,000.00         33,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร   แก้วสุ 31,500.00        นายประยูร   แก้วสุ 31,500.00        เสนอราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี  81/2561

จ านวน   2  รายการ  (เคร่ืองดูดผุ่น และ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19 ก.ย. 61

เครืองขัดพ้ืน) ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000.00         12,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร   แก้วสุ 11,500.00        นายประยูร   แก้วสุ 11,500.00        เสนอราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี  82/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19 ก.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

9 ค่าจัดซ้ือบันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์ 35,000.00         35,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร   แก้วสุ 35,000.00        นายประยูร   แก้วสุ 35,000.00        เสนอราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี  83/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19 ก.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,698.00         16,698.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 16,698.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 16,698.00        ผู้รับจ้างรายเดิม  ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี  84/2561

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  20 ก.ย. 61

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 17,151.00         17,151.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 17,151.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 17,151.00        ผู้รับจ้างรายเดิม  ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 85/2561

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  20 ก.ย. 61

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    28  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

12 ค่าจัดซ้ือชุด อปพร. ครบชุด 8,000.00           8,000.00               เฉพาะจาะจง นางวารุณี   พยามะโน 8,000.00          นางวารุณี   พยามะโน 8,000.00          เสนอราคาต่ าสุด  ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 86/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  21  ก.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

13 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารท่ีท าการ 48,800.00         48,800.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 48,000.00        นายทิตย์   บรรจง 48,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  87/2561

อบต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  21 ก.ย. 61

9 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 11,700.00         11,700.00             เฉพาะจาะจง สุกิจการพิมพ์ 11,700.00        สุกิจการพิมพ์ 11,700.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  88/2561

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี    21  ก.ย. 61

10 ค่าจ้างเหมาเล้ียงรับรองตามโครงการบริหาร 4,500.00           4,500.00               เฉพาะจาะจง นางศรีพร  วงค์ขัติ 4,500.00          นางศรีพร  วงค์ขัติ 4,500.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  89/2561

จัดการขยะในชุมชน มง1, ม.6 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี    21  ก.ย. 61

11 ค่าจัดสถานท่ีและเช่าเคร่ืองเสียง 6,000.00           6,000.00               เฉพาะจาะจง นายปรีชา   เมืองก้อน 6,000.00          นายปรีชา   เมืองก้อน 6,000.00          เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  90/2561

ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนฯ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี    21  ก.ย. 61

12 ค่าจัดท าส่ือซีดีทัศน์เก่ียวกับซากดึกด าบรรพ์ 50,000.00         50,000.00             เฉพาะจาะจง นายอดิศร    ไชยบุญเรือง 50,000.00        นายอดิศร    ไชยบุญเรือง 50,000.00        เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี 55/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  28 ก.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    28  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 ค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของ 9,000.00           9,000.00               เฉพาะจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 9,000.00          มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 9,000.00          เสนอราคารายเดียว  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  56/2561

ประชาชนต่อการได้รับบริการฯ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  28 ก.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

14 ซ่อมแซมถนนทางการเกษตรต าบลสระ 447,000.00       447,000.00           เฉพาะจาะจง หกจ. เชียงม่วนอินทราณี 445,000.00      หกจ. เชียงม่วนอินทราณี 445,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้าง เลขท่ี  19/2561

อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  28 ก.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. อบต.สระ 480,000.00       480,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 478,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 478,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้าง เลขท่ี  20/2561

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  28 ก.ย. 61

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    28  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ


