
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


