
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00    100,000.00  เฉพาะจาะจง หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00      หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00  เสนอราคารายเดียว สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 1/2562

ส่งของตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

2 ค่าจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดอาคาร 84,000.00      84,000.00    เฉพาะจาะจง นายพยงค์   กาหลง 84,000.00        นายพยงค์   กาหลง 84,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 1/2562

สถานท่ีราชการ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

3 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นายรชานนท์  แสงแก้ว 72,000.00        นายรชานนท์  แสงแก้ว 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 2/2562

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561

4 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ 42,000.00      42,000.00    เฉพาะจาะจง นายศักด์ิดา  บ้านสระ 42,000.00        นายศักด์ิดา  บ้านสระ 42,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 3/2562

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561

5 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ 42,000.00      42,000.00    เฉพาะจาะจง นายศุนธรา    บรรจง 42,000.00        นายศุนธรา    บรรจง 42,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 4/2562

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

6 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์อินเทอร์เนต 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 72,000.00        นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 5/2562

ชุมชน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2561

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ี 144,000.00    144,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์   บ้านสระ 144,000.00      นายสงกรานต์  บ้านสระ 144,000.00  ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 6/2562

จุดชมวิว ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี   1 ต.ค. 2561

8 ค่าจ้างเหมาช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัย 60,000.00      60,000.00    เฉพาะจาะจง นายกิตติพันธ์  บ้านสระ 60,000.00        นายกิตติพันธ์  บ้านสระ 60,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  7/2562

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

9 ค่าจ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง นายวีระพล  ป่ินศักด์ิ 66,000.00        นายวีระพล  ป่ินศักด์ิ 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 8/2562

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

10 ค่าจ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้้า สถานีสูบน้้า 33,000.00      33,000.00    เฉพาะจาะจง นายอุเทน  โพทา 33,000.00        นายอุเทน  โพทา 33,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 9/2562

ด้วยไฟฟ้า บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561

11 ค่าจ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน้้า สถานีสูบน้้า 33,000.00      33,000.00    เฉพาะจาะจง นายธนากร   ฟ้าแลบ 33,000.00        นายธนากร  ฟ้าแลบ 33,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  10/2562

ด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งหนอง ม.5 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี   1 ต.ค. 2561

12 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา ม.3,8 48,000.00      48,000.00    เฉพาะจาะจง นายนิกร   ชมภูชนะภัย 48,000.00        นายนิกร   ชมภูชนะภัย 48,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 11/2562

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา ม.9 18,000.00      18,000.00    เฉพาะจาะจง นายวุฒิภัทร   แซ่ลี 18,000.00        นายวุฒิภัทร   แซ่ลี 18,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 12/2562

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2561

14 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา ม.1 12,000.00      12,000.00    เฉพาะจาะจง นายทวีศักด์ิ   แก้วสุ 12,000.00        นายทวีศักด์ิ   แก้วสุ 12,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 13/2562

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

15 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประสานกองทุนหลักประกัน 60,000.00      60,000.00    เฉพาะจาะจง น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 60,000.00        น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 60,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 14/2562

สุขภาพต้าบลสระ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

16 ค่าจ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 2,500.00        2,500.00       เฉพาะจาะจง น.ส. พัชรกนก  ยานะ 2,500.00          น.ส. พัชรกนก  ยานะ 2,500.00      ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 15/2562

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2561

17 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค. 2561 1,240.00        1,240.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   1 ต.ค. 2561

18 ค่าจ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 36,000.00      36,000.00    เฉพาะจาะจง น.ส. จุรารัตน์   ฟ้าแลบ 36,000.00        น.ส. จุรารัตน์   ฟ้าแลบ 36,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 16/2562

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  31 ต.ค. 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2561



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

19 ค่าจ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 30,000.00      30,000.00    เฉพาะจาะจง น.ส. พัชรกนก  ยานะ 30,000.00        น.ส. พัชรกนก  ยานะ 30,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 17/2562

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  31 ต.ค. 2561

20 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย. 2561 1,200.00        1,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 1,200.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 1,200.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   31 ต.ค. 2561

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 62 50,000.00         50,000.00             เฉพาะจาะจง นายคม  จันแดง 50,000.00        นายคม  จันแดง 50,000.00        เสนอราคารายเดียว  ใบส่ังจ้าง เลขท่ี   3/2562 

ส่งของตามก าหนด ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2561

2 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย. 2561 1,240.00           1,240.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   30 พ.ย. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30   เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างขุดตักดินและถมดินตล่ิงพังบ้านสระกลาง 18,100.00          18,100.00             เฉพาะเจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 18,000.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 18,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  2/2562

หมู่ 12 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  6 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 จ้างซ่อมแซมถนนสายห้วยป่าบง ทุ่งแพะ 26,000.00          26,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 25,500.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 25,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  3/2562

บ้านสระใต้ หมู่ 4 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  6 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 จ้างเหมาดูแลรักษาโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2,500.00            2,500.00               เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  อินต๊ะสาร 2,500.00          นายพงศกร  อินต๊ะสาร 2,500.00            เสนอราคารายเดียว บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 18/2562

อบต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  14 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

4 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจุดชมวิว อบต.สระ 57,500.00          57,500.00             เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 57,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 57,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  5/2562

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  17 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

5 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าและระบบประปา 24,800.00          24,800.00             เฉพาะเจาะจง นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 24,500.00        นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 24,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  6/2562

จุดชมวิวเหมืองแร่บ้านสระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  17 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  28  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส้านักงาน ทะเบียน 4,360.00            4,360.00               เฉพาะเจาะจง นางจุฬา   เทียนสว่าง 4,360.00          นางจุฬา   เทียนสว่าง 4,360.00            เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  7/2562

บจ 5800   พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  17 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

7 จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 146,000.00        146,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 145,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 145,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างท่ัวไป เลขท่ี 4/2562

บ้านท่าฟ้าใต้ 1 หมู่ 7 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

8 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เหมืองบ้านสระ 297,000.00        297,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 296,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 296,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างท่ัวไป เลขท่ี 5/2562

บ่อเหมืองบ้านสระ หมู่ 10 ต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  20 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

9 จ้างติดต้ังโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบพลังงาน 96,000.00          96,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวชิระ  เพลา 95,200.00        นายวชิระ  เพลา 95,200.00          เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างท่ัวไป เลขท่ี 6/2562

แสงอาทิตย์ หมู่ 1 ต.สระ อ.เชียงม่วน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  21 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

10 จ้างเหมาเล้ียงรับรองการประชุมสภา 4,830.00            4,830.00               เฉพาะเจาะจง นางพิชญา   คิดถูก 4,830.00          นางพิชญา   คิดถูก 4,830.00            เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้าง เลขท่ี  8/2562

สมัยสามัญคร้ังท่ี 4/2562 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  24 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  28  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

11 จ้างเหมาดูแลรักษาโคมไฟฟ้าสาธารณะ 45,000.00          45,000.00             เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  อินต๊ะสาร 45,000.00        นายพงศกร  อินต๊ะสาร 45,000.00          ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 19/2562

อบต.สระ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  28 ธ.ค. 2561

12 จ้างเหมาช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนา 45,000.00          45,000.00             เฉพาะเจาะจง นางพิชญา   คิดถูก 45,000.00        นางพิชญา   คิดถูก 45,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง  บันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี  20/2562

และวัฒนธรรม อบต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  28 ธ.ค. 2561

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

13 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ค. 2562 1,240.00            1,240.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00            เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   28 ธ.ค. 2561

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  28  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ สถำนีสูบน ้ำ 37,440.00         37,440.00             เฉพำะจำะจง หจก. สันก้ำแพงมอเตอร์ 37,000.00        หจก. สันก้ำแพงมอเตอร์ 37,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว  ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 10/2562

บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ หมู่ 1 กรุ๊ป (ส้ำนักงำนใหญ่) กรุ๊ป (ส้ำนักงำนใหญ่) ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี  16 ม.ค. 2561

2 จัดซื อวัสดุซ่อมแซมถนนและลำนภำยใน 75,000.00         75,000.00             เฉพำะจำะจง นำยผวน  พิเครำะห์ 75,000.00        นำยผวน  พิเครำะห์ 75,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว  ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 11/2562

บริเวณจุดชมวิวเหมืองบ้ำนสระ ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี  21 ม.ค. 2561

3 จ้ำงก่อสร้ำงศำลำป่ำสุสำน หมู่ 10 ต.สระ 496,000.00       491,000.00           เฉพำะจำะจง หจก. ขวัญชัยกำรโยธำ 490,000.00      หจก. ขวัญชัยกำรโยธำ 490,000.00      เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 7/2562

อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันท่ี  21 ม.ค. 62

ผู้ส่ังจ้ำงเรียบร้อยแล้ว

4 ซ่อมแซมถนนพำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,521,000.00    2,521,000.00        ประกำวดรำคำ บริษัทพะเยำใบทอง 1,670,002.67   บริษัทพะเยำใบทอง 1,670,000.00   เสนอรำคำต้่ำสุด  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 8/2562

บ้ำนท่ำฟ้ำใหม่-บ้ำนหล่ำย ต.สระ อิเล็กทรอนิกส์ หจก. สินทวีเคหะกิจ 1,799,000.00   และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันท่ี  21 ม.ค. 62

(e-bidding) หจก.ธนะชัย แอสโซซิเอท 1,850,000.00   ผู้ส่ังจ้ำงเรียบร้อยแล้ว

5 ก่อสร้ำงคลองส่งน ้ำดำดคอนกรีตร้องดู่ 80,000.00         79,000.00             เฉพำะจำะจง นำยทิตย์  บรรจง 78,000.00        นำยทิตย์  บรรจง 78,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 9/2562

บ้ำนสระกลำง หมู่ 12 ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี  21 ม.ค. 62

6 ก่อสร้ำงคลองส่งน ้ำดำดคอนกรีตห้วยแหนใต้ 70,000.00         70,000.00             เฉพำะจำะจง นำยทิตย์  บรรจง 69,000.00        นำยทิตย์  บรรจง 69,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 10/2562

หมู่ 3 ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี  21 ม.ค. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มกรำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 ก่อสร้ำงฝำย ค.ส.ล. ห้วยทรำยขำว หมู่ 8 58,500.00         58,000.00             เฉพำะจำะจง นำยทิตย์  บรรจง 57,000.00        นำยทิตย์  บรรจง 57,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 11/2562

ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี  21 ม.ค. 62

8 ก่อสร้ำงคลองส่งน ้ำดำดคอนกรีตห้วยตำก๋อง 69,000.00         68,900.00             เฉพำะจำะจง นำยทิตย์  บรรจง 68,400.00        นำยทิตย์  บรรจง 68,400.00        เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 10/2562

หมู่ 10 ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี  31 ม.ค. 62

9 จ้ำงปรับปรุงท่อเหล่ียมห้วยลำน หมู่ 10 40,000.00         40,000.00             เฉพำะจำะจง นำยทิตย์  บรรจง 39,500.00        นำยทิตย์  บรรจง 39,500.00        เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 13/2562

ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี  31 ม.ค. 62

10 ค่ำจัดซื อหน้งสือพิมพ์ เดือน ก.พ. 62 1,120.00           1,120.00               เฉพำะจำะจง หจก. พำณิชย์เจริญ 1,240.00          หจก. พำณิชย์เจริญ 1,240.00          เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 11/2562

ส่งงำนตำมก้ำหนด ลงวันท่ี   31 ม.ค. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มกรำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 37 รายการ 49,787.00         49,787.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 49,787.00        นายประยูร  แก้วสุ 49,787.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 ก.พ. 2562

2 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส านักปลัด 21,000.00         21,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 21,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 21,000.00        เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2562

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  4 ก.พ. 2562

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

3 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  กองคลัง 21,000.00         21,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 21,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 21,000.00        เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2562

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  4 ก.พ. 2562

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

4 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  กองช่าง 21,000.00         21,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 21,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 21,000.00        เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2562

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  4 ก.พ. 2562

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

5 โครงการปรับปรุงและปรับเกล่ียบ่อขยะ 25,000.00         25,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 25,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 25,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2562

ในพ้ืนท่ีต าบลสระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  4 ก.พ. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ 8 62,000.00         62,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 61,500.00        นายทิตย์  บรรจง 61,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 14/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  21 ก.พ. 62

7 โครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรสาย 50,000.00         50,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 49,000.00        นายทิตย์  บรรจง 49,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 15/2562

บ้านร้อง หมู่ 7 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  21 ก.พ. 62

8 โครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรสาย 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 29,500.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 29,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 16/2562

ห้วยวังแดง หมู่ 3 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  22 ก.พ. 62

 

9 โครงการวางท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วย 113,000.00       113,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 112,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 112,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 17/2562

ห้างเสือ หมู่ 2 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  26 ก.พ. 62

10 โครงการซ่อมแซมคอสะพานท่อลอดเหล่ียม 17,800.00         17,800.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 17,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 17,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2562

ห้วยทรายขาว หมู่ 12 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  26 ก.พ. 2562

11 โครงการจ้างเหมาตักขยะและดันขยะท่ีเกิด 15,000.00         15,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 15,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 15,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2562

ไฟไหม้บ่อขยะหมู่ 10 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  26 ก.พ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

12 จ้างเหมาเล้ียงรับรองการประชุมสภา 4,830.00           4,830.00               เฉพาะจาะจง นางเมตตา อุ่นเรือน 4,830.00          นางเมตตา อุ่นเรือน 4,830.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2562

สมัยท่ี 1/2562 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  28 ก.พ. 2562

13 ค่าจัดซ้ือหน้งสือพิมพ์ เดือน มี.ค. 62 1,240.00           1,240.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   28 ก.พ. 2562

14 จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 1 21,000.00         21,000.00             เฉพาะจาะจง นายทวีศักด์ิ   แก้วสุ 12,000.00        นายทวีศักด์ิ   แก้วสุ 12,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 21/2562

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  28 ก.พ. 2562

 

15 จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา หมู่ 9 21,000.00         21,000.00             เฉพาะจาะจง นายเจ๋ียมฟ่ง  แซ่ลี 21,000.00        นายเจ๋ียมฟ่ง  แซ่ลี 21,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 22/2562

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  28 ก.พ. 2562

16 จ้างเหมาดูแลรักษาระบบประปา 56,000.00         56,000.00             เฉพาะจาะจง นายเกษม   เป็งบบุญมา 56,000.00        นายเกษม   เป็งบบุญมา 56,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 23/2562

หมู่ 3,8,10 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  28 ก.พ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 161,000.00       161,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 160,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 160,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 19/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  5 ม๊.ค. 2562

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 250,000.00       250,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 248,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 248,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 20/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  5 ม๊.ค. 2562

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 13 280,000.00       280,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 278,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 278,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 21/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  5 ม๊.ค. 2562

4 โครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร ต.สระ 250,000.00       250,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. เชียงม่วนอินทราณี 247,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 247,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 21/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  5 ม๊.ค. 2562

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า ค.ส.ล. ม.2 96,000.00         96,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 94,500.00        นายทิตย์  บรรจง 94,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 22/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  6 มี.ค. 2562

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า ค.ส.ล. ม.12 100,000.00       100,000.00           เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 99,000.00        นายทิตย์  บรรจง 99,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 23/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  6 มี.ค. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  29 เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.7 170,000.00       171,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 169,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 169,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 24/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  6 มี.ค. 2562

9 โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ป่าสุสาน ม.5 138,000.00       138,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 137,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 137,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 25/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  7 มี.ค. 2562

10 โครงการวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ม.6 187,000.00       186,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 185,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 185,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 26/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 13 มี.ค. 2562

11 ซ่อมแซมถนนสายการเกษตรสายห้วยขิง ม.1 60,000.00         60,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  บัวแดง 58,000.00        นายสมาน  บัวแดง 58,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 21/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  26 มี.ค. 62

12 ซ่อมแซมกกล้องวงจรปิด (CCTV)  ม.8 37,850.00         37,850.00             เฉพาะจาะจง นายอุดร  สิทธิอักษร 37,850.00        นายอุดร  สิทธิอักษร 37,850.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 22/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  26 มี.ค. 62

13 ค่าจัดซื อหน้งสือพิมพ์ เดือน แม.ย. 62 1,200.00           1,200.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 1,200.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 1,200.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 22/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  29  มี.ค. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

14 ค่าจ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน  า สถานีสูบน  า 33,000.00         33,000.00             เฉพาะจาะจง นายอุเทน  โพทา 33,000.00        นายอุเทน  โพทา 33,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 24/2562

ด้วยไฟฟ้า บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  29 มี.ค. 62

15 ค่าจ้างเหมาคนงานเคร่ืองสูบน  า สถานีสูบน  า 33,000.00         33,000.00             เฉพาะจาะจง นายธนากร   ฟ้าแลบ 33,000.00        นายธนากร  ฟ้าแลบ 33,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี  25/2562

ด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งหนอง ม.5 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี   29 มี.ค. 62

16 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 42,000.00         42,000.00             เฉพาะจาะจง นายศักด์ิดา  บ้านสระ 42,000.00        นายศักด์ิดา  บ้านสระ 42,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 26/2562

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 มี.ค. 62

17 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 42,000.00         42,000.00             เฉพาะจาะจง นายศุนธรา    บรรจง 42,000.00        นายศุนธรา    บรรจง 42,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 27/2562

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  29  มี.ค. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า 70,462.00         70,462.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 70,462.00        นายสวิน  สืบแสน 70,462.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

2 ค่าจัดซ้ืออวัสดุซ่อมแซมระบบจ่ายน้ าประปา 69,785.00         69,785.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 69,785.00        นายสวิน  สืบแสน 69,785.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ 49,904.00         49,904.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 49,904.00        นายประยูร  แก้วสุ 49,904.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2562

วาตภัย หมู่ 1,2,6,7 ต.สสระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

4 ซ่อมแซมรถยนต์ สนง. ทะเบียน บจ 5800 2,150.00           2,150.00               เฉพาะจาะจง นายพิเศษพงศ์   ออมสิน 2,150.00          นายพิเศษพงศ์   ออมสิน 2,150.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/2562

พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตออร์ 16,698.00         16,698.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 16,698.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 16,698.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 33,784.00         33,784.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 33,784.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 33,784.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  กองคลัง 23,517.00         23,517.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 23,517.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 23,517.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  กองช่าง 14,528.00         14,528.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 14,528.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 14,528.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  กองการศึกษาฯ 10,607.00         10,607.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 10,607.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 10,607.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

10 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอาการศ สนง. 11,600.00         11,600.00             เฉพาะจาะจง นายพิเศษพงศ์   ออมสิน 11,600.00        นายพิเศษพงศ์   ออมสิน 11,600.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 32/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

11 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยเก๋ียง 5,800.00           5,800.00               เฉพาะจาะจง นายสังวรณ์   ฟ้าแลบ 5,800.00          นายสังวรณ์   ฟ้าแลบ 5,800.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 33/2562

หมู่ 5 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  1 เม.ย. 2562

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ศูนย์พิการ) 10,000.00         10,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 10,607.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 10,607.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  9 เม.ย. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

12 จ้างขุดเปิดทางน้ าล าเหมืองส่งน้ าทุ่งหลวง 41,400.00         41,400.00             เฉพาะจาะจง นายกฤษณพงศื กาหลง 40,500.00        นายกฤษณพงศื กาหลง 40,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2562

หมู่ 8 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  23 เม.ย. 2562

13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 10,696.00         10,696.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 10,696.00        นายประยูร  แก้วสุ 10,696.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2562

ม.1,2,6ล7 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  23 เม.ย. 2562

14 ค่าจ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 25,000.00         25,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส. พัชรกนก  ยานะ 25,000.00        น.ส. พัชรกนก  ยานะ 25,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 28/2562

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  30 เม.ย. 62

15 ค่าจ้างเหมาโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส. จุรารัตน์   ฟ้าแลบ 30,000.00        น.ส. จุรารัตน์   ฟ้าแลบ 30,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 29/2562

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  30 เม.ย. 62

16 ค่าจัดซ้ือหน้งสือพิมพ์ เดือน พ.ค. 62 1,240.00           1,240.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  30 เม.ย. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เคร่ืองสูบน ้าประปา 16,500.00         16,500.00             เฉพาะจาะจง นายประยงค์   ไชยลังกา 16,500.00        นายประยงค์   ไชยลังกา 16,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2562

หมู่บ้านบ้านสระเหนือ หมู่ 3 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี 3 พ.ค. 2562

2 ซ่อมแซมมหลังคาบ้านพักกสถานีสูบน ้า 10,000.00         10,000.00             เฉพาะจาะจง นายกฤษณพงศื กาหลง 10,000.00        นายกฤษณพงศื กาหลง 10,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2562

ด้วยไฟฟ้า 1 หมู่ 7 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  8 พ.ค. 2562

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 66,000.00         66,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 65,000.00        นายทิตย์  บรรจง 65,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 27/2562

ห้วยโชค  หมู่ 2 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  8 พ.ค. 2562

4 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 52,000.00         52,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 51,500.00        นายทิตย์  บรรจง 51,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 28/2562

ทุ่งแพะ  หมู่ 10 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  8 พ.ค. 2562

5 จัดซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21,000.00         21,000.00             เบนโซ่  ซัพพลายส์ 21,000.00        เบนโซ่  ซัพพลายส์ 21,000.00        เสนอราคาต้่าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 41/2562

พร้อมอุปกรณ์ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  8 พ.ค. 2562

ผู้ส่ังซื อเรียบร้อยแล้ว

6 จ้างซ่อมแซมคลองส่งน ้าสถานีสูบน ้า 6,200.00           6,200.00               เฉพาะจาะจง นายบุญเทียม  สืบแสน 6,200.00          นายบุญเทียม  สืบแสน 6,200.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 42/2562

บ้านสระเหนือ หมู่ 3 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  13 พ.ค. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน ้า 26,600.00         26,600.00             เฉพาะจาะจง นายจักรี   รักดี 26,000.00        นายจักรี   รักดี 26,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 43/2562

บ้านท่าฟ้าใต้ 2 หมู่ 11 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  24  พ.ค. 2562

8 จัดซื อวัสดุก่อสร้างห้องน ้าคนพิการ 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 30,000.00        นายประยูร  แก้วสุ 30,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซื อเลขท่ี 44/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  31 พ.ค. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้า 185,000.00       185,500.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 184,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 184,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 29/2562

น้้าตกห้วยต้นผ้ึง หมู่ 10 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  5  มิ.ย. 2562

2 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 212,000.00       209,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 208,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 208,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 30/2562

อบต.สรสะ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  5  มิ.ย. 2562

3 โครงการปรับปรุงระรบบประปาหมู่บ้าน 60,000.00         61,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 59,500.00        นายทิตย์  บรรจง 59,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 31/2562

หมู่ 8 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  6 มิ.ย. 62

4 โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. ทางน้้าผ่าน 100,000.00       97,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 96,000.00        นายทิตย์  บรรจง 96,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 32/2562

หมู่ 3 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  6 มิ.ย. 62

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. อบต.สระ 92,000.00         92,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 91,000.00        นายทิตย์  บรรจง 91,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 33/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  7 มิ.ย. 62

6 โครงการก่อสร้างรางระบาน้้า ค.ส.ล. ม.1 46,000.00         44,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์  บรรจง 43,500.00        นายทิตย์  บรรจง 43,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 34/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  7 มิ.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการปรับปรุงหอประชุมบ้านท่าฟ้าหล่าย 47,000.00         47,000.00             เฉพาะจาะจง นายกฤษณพงศื กาหลง 46,500.00        นายกฤษณพงศื กาหลง 46,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 35/2562

หมู่ 6 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  7 มิ.ย. 62

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 120,000.00       120,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 119,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 119,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 36/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  7  มิ.ย. 2562

9 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลลาดยางพารา 851,000.00       851,000.00           ประกาวดราคา บริษัทพะเยาใบทอง 846,000.00      บริษัทพะเยาใบทอง 846,000.00      เสนอราคาต้่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 37/2562

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านท่าฟ้าใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ หจก. พัฒนานุภาพ 850,000.00      และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  26 มิ.ย. 2562

บ้านหล่าย (e-bidding) หจก. เชียงม่วนอินทราณี 850,500.00      ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าทางการเกษตร 103,000.00       103,000.00           เฉพาะจาะจง นายสลักษ์   มูลศรี 102,000.00      นายสลักษ์   มูลศรี 102,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามใบส่ังจ้างเลขท่ี  45/2563

หมู่ท่ี 1 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 1 ก.ค. 62

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 โครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการแหล่ง 979,000.00       979,000.00           ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 978,000.00      หจก.ขวัญชัยการโยธา 929,000.00      เสนอราคาต่่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 38/2562

บรรพชีวินเหมืองเชียงม่วน จ.พะเยา อิเล็กทรอนิกส์ หจก. พิตตินันท์ การก่อสร้าง 969,000.00      และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  10 ก.ค. 62

(e-bidding) หจก.ขวัญชัยการโยธา 929,000.00      ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ 2,800.00           2,800.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 2,800.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 2,800.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2562

(Smart Card Redes) และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  15 ก.ค. 62

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

4 ค่าซ่อมแซมระบบท่อส่งน่้าอ่างเก็บน่้า 23,600.00         23,600.00             เฉพาะจาะจง นายกฤษณพงศ์  กาหลง 23,000.00        นายกฤษณพงศ์  กาหลง 23,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2562

ห้วยเก๋ียง หมู่ 5 ต.สระ อ.เชียงม่น จ.พะเยา ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  15 ก.ค. 62

5 ค่าปรับปรุงและปรับเกล่ียบ่อขยะ บ้านสระ 13,800.00         13,800.00             เฉพาะเจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 13,500.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 13,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2562

บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี  15 ก.ค. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กรกฎำคม  2562

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

6 โครงการบริการขุดแม็คโฮ ขนาด 120 18,000.00         18,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 18,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 18,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2562

แรงม้า ส่งงานตามก่าหนด ลงวันท่ี 31 ก.ค. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กรกฎำคม  2562

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 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 2,750.00           2,750.00               เฉพาะจาะจง นายพิชชเนรินทร์ ยศสวัสด์ิ 2,750.00          นายพิชชเนรินทร์ ยศสวัสด์ิ 2,750.00          เสนอราคารายเดียว บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 30/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  13 ส.ค. 62

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,898.00         28,898.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 28,898.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 28,898.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2562

ส่งของตามก าหนด ลงวันท่ี  26 ส.ค.62

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 55,013.00         55,013.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 55,013.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 55,013.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2562

ส่งของตามก าหนด ลงวันท่ี  26 ส.ค.62

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 23,047.00         23,047.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 23,047.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 23,047.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2562

ส่งของตามก าหนด ลงวันท่ี  26 ส.ค.62

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 12,901.00         12,901.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 12,901.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 12,901.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2562

ส่งของตามก าหนด ลงวันท่ี  26 ส.ค.62

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองการศึกษาฯ 8,020.00           8,020.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 8,020.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 8,020.00          ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2562

ส่งของตามก าหนด ลงวันท่ี  26 ส.ค.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  สิงหำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 5,000.00           5,000.00               เฉพาะจาะจง นายพิชชเนรินทร์ ยศสวัสด์ิ 5,000.00          นายพิชชเนรินทร์ ยศสวัสด์ิ 5,000.00          เสนอราคารายเดียว บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 31/2562

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  31 ส.ค. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  สิงหำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน ้า 80-5972 พะเยา 8,042.00           8,042.00               เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 8,042.00          นายประยูร  แก้วสุ 8,042.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ก.ย. 62

2 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 3,692.00           3,692.00               เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 3,692.00          นายประยูร  แก้วสุ 3,692.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2562

ทะเบียน 841-0380 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ก.ย. 62

3 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส้านักงาน ทะเบียน 37,062.00         37,062.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 37,062.00        นายประยูร  แก้วสุ 37,062.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 57/2562

บจ 5800 พะเยา ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 ก.ย. 62

4 ค่าซ่อมแซมถนนทางการเกษตรสายทาง 64,900.00         64,900.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 62,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 62,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2562

บ่อขยะแห่งใหม่ หมู่ 5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  3 ก.ย. 62

5 ค่าซ่อมแซมถนนทางการเกษตร ต้าบลสระ 403,200.00       403,200.00           เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 400,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 400,000.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 59/2562

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  3 ก.ย. 62

6 จ้างขุดลอกเปิดทางน ้าทางสายน ้าล้น 20,000.00         20,000.00             เฉพาะจาะจง นายวัชระ   บ้านสระ 20,000.00        นายวัชระ   บ้านสระ 20,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 60/2562

อ่างเก็บน ้าห้วยเก๋ียง หมู่ 5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  4 ก.ย. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 จัดซื อวัสดุก่อสร้างโครงการสนามเด็กเล็ก 14,310.00         14,310.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 14,310.00        นายประยูร  แก้วสุ 14,310.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 61/2562

สร้างปัญญา ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  4 ก.ย. 62

8 ค่าจัดซื อชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม อบต. 85,000.00         85,000.00             เฉพาะจาะจง นายสลักษ์    มูลศรี 84,000.00        นายสลักษ์    มูลศรี 84,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาซื อขายเลขท่ี 39/2562

จ้านวน 1 ชุด เสนอราคารายเดียว ลงวันท่ี  11 ก.ย. 62

9 จัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,250.00         48,250.00             เฉพาะเจาะจง นายภาสน์   ใจจริง 48,250.00        นายภาสน์   ใจจริง 48,250.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 62/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  12 ก.ย. 62

10 จัดซื อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 49,810.00         49,810.00             เฉพาะเจาะจง นายสวิน  สืบแสน 49,810.00        นายสวิน  สืบแสน 49,810.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 63/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  16 ก.ย. 62

11 ค่าจัดซื อวัสดุซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 54,344.00         54,344.00             เฉพาะเจาะจง นายสวิน  สืบแสน 54,344.00        นายสวิน  สืบแสน 54,344.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 64/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  16 ก.ย. 62

12 จ้างปรับปรุงและปรับเกล่ียบ่อขยะ 38,000.00         38,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 38,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 38,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2562

ในพื นท่ี ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  19 ก.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 จ้างส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน 10,000.00         10,000.00             เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา 10,000.00        มหาวิทยาลัยพะเยา 10,000.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 66/2562

ต่อการได้รับบริการของ อบต.สระ ปี 2562 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  19 ก.ย. 62

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

14 จ้างซ่อมแซมระบบระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้า 18,800.00         18,800.00             เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  บ้านสระ 18,500.00        นายวัชระ  บ้านสระ 18,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 67/2562

ห้วยเก๋ียง หมู่ 5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  19 ก.ย. 62

15 จ้างซ่อมแซมโรงสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน 28,000.00         28,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 27,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 27,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 68/2562

ทุ่งหนอง หมู่ 5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  19 ก.ย. 62

16 จ้างซ่อมแซมโรงสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 45,000.00         45,000.00             เฉพาะเจาะจง นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 44,000.00        นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 44,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 69/2562

บ้านสระเหนือ หมู่ 3 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  19 ก.ย. 62

17 จ้างก่อสร้างลาน คสล. ทางเข้าน ้าตก 116,000.00       116,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 115,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 115,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 40/2562

ห้วยต้นผึ ง หมู่ 4 ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  19 ก.ย. 62

18 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าน ้าตก 267,000.00       267,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 265,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 265,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 41/2562

ห้วยต้นผึ ง หมู่ 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  19 ก.ย. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

19 จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร ต.สระ 250,000.00       250,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 248,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 248,000.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 70/2562

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  25 ก.ย. 62

20 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,120.00           1,120.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ แอนด์คอมพิวเตอร์ 1,120.00          ร้านเปเปอร์ แอนด์คอมพิวเตอร์ 1,120.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 71/2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ซัพพลาย ซัพพลาย ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  25 ก.ย. 62

21 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2,592.00           2,592.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  ขวัญสง่า 2,592.00          นางสาวศิริพร  ขวัญสง่า 2,592.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 72/2562

บรรพชีวินแหล่งเหมืองเชียงม่วน ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  25 ก.ย. 62

22 จ้างก่อสร้างรั วท่ีท้าการ อบต.สระ 217,000.00       217,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 216,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 216,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 42/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  25 ก.ย. 62

23 จัดซื อหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านสระเหนือ ม.3 226,000.00       226,000.00           เฉพาะจาะจง นายประสิทธ์ิ  ไชยมงคล 225,000.00      นายประสิทธ์ิ  ไชยมงคล 225,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาซื อขายเลขท่ี 43/2562

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  27 ก.ย. 62

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ


