
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


