
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 5,500.00        5,500.00       เฉพาะจาะจง นายพิชชเนรินทร์ ยศสวรินทร์ 5,500.00          นายพิชชเนรินทร์ ยศสวัสด์ิ 5,500.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 1/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

2 ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาความ 12,000.00      12,000.00    เฉพาะจาะจง นายสงกรานต์  บ้านสระ 12,000.00        นายสงกรานต์  บ้านสระ 12,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2563

ปลอดภัยจุดชมวิว ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

3 จ้างเหมาคนงานท าความสะอาดอาคาร 7,000.00        7,000.00       เฉพาะจาะจง นายพยงค์  กาหลง 7,000.00          นายพยงค์  กาหลง 7,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2563

สถานท่ี ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์อินเทอร์เนต 6,000.00        6,000.00       เฉพาะจาะจง นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 6,000.00          นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 6,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2563

ชุมชน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

5 ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 6,000.00        6,000.00       เฉพาะจาะจง นายกิตติพันธ์   บ้านสระ 6,000.00          นายกิตติพันธ์   บ้านสระ 6,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2563

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

6 ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 6,000.00        6,000.00       เฉพาะจาะจง นางสาวจุรารัตน์   ฟ้าแลบ 6,000.00          นางสาวจุรารัตน์   ฟ้าแลบ 6,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2563

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2562

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 5,500.00        5,500.00       เฉพาะจาะจง นางสาวพัชรกนก  ยานะ 5,500.00          นางสาวพัชรกนก  ยานะ 5,500.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2563

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

8 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลรักษาโคมไฟฟ้า 5,500.00        5,500.00       เฉพาะจาะจง นายพงศกร   อินต๊ะยศ 5,500.00          นายพงศกร   อินต๊ะยศ 5,500.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 8/2563

สาธารณะ ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

9 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 3,000.00        3,000.00       เฉพาะจาะจง นายทวีศักด์ิ    แก้วสุ 3,000.00          นายทวีศักด์ิ    แก้วสุ 3,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 9/2563

ระบบประปา หมู่ 1 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

10 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 3,000.00        3,000.00       เฉพาะจาะจง นายเจ๋ียมฟ่ง   แซ่ลี 3,000.00          นายเจ๋ียมฟ่ง   แซ่ลี 3,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2563

ระบบประปา หมู่ 9 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

11 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 8,000.00        8,000.00       เฉพาะจาะจง นายเกษม   เป็งบุญมา 8,000.00          นายเกษม   เป็งบุญมา 8,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 11/2563

ระบบประปา หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 10 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

12 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 6,000.00        6,000.00       เฉพาะจาะจง นายอุเทน  โพทา 6,000.00          นายอุเทน  โพทา 6,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 12/2563

สถานีสูบน  า บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 6,000.00        6,000.00       เฉพาะจาะจง นายธนากร   ฟ้าแลบ 6,000.00          นายธนากร   ฟ้าแลบ 6,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 13/2563

สถานีสูบน  า บ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

14 ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด 5,500.00        5,500.00       เฉพาะจาะจง นางพิชญา   คิดถูก 5,500.00          นางพิชญา   คิดถูก 5,500.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 14/2563

ศพด. อบต.สระ ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

15 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ อบต.สระ 7,000.00        7,000.00       เฉพาะจาะจง นายศักด์ิดา  บ้านสระ 7,000.00          นายศักด์ิดา  บ้านสระ 7,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 15/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

16 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ อบต.สระ 7,000.00        7,000.00       เฉพาะจาะจง นายศุนธรา   บรรจง 7,000.00          นายศุนธรา   บรรจง 7,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

17 ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองทุนหลัก 5,500.00        5,500.00       เฉพาะจาะจง น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 5,500.00          น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 5,500.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 17/2563

ประกันสุขภาพ ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

18 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 30,000.00      30,000.00    เฉพาะจาะจง ร้านเปเปอร์ แอนด์ 30,000.00        ร้านเปเปอร์ แอนด์ 30,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 18/2563

คอมพิวเตอร์ซัพพลาย คอมพิวเตอร์ซัพพลาย ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

19 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00    100,000.00  เฉพาะจาะจง หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00      หจก. รัญจวญรุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00  ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาซื อขายเลขท่ี 19/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2562

20 ค่าจัดซื อหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค. 2562 1,240.00        1,240.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 1,240.00      ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซื อเลขท่ี 1/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี   1 ต.ค. 2562

21 ค่าจัดซื อน  าสะอาด 10,000.00      10,000.00    เฉพาะเจาะจง นางบุษบา  ช้างสาร 10,000.00        นางบุษบา  ช้างสาร 10,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี   1 ต.ค. 2562

22 ค่าจ้างหมาเลี ยงรับรองการประชุมสภา 4,725.00        4,725.00       เฉพาะเจาะจง นางกนิษฐรินท์   ยศสวรินทร์ 4,725.00          นางกนิษฐรินท์   ยศสวรินทร์ 4,725.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2563

สมัยวิสามัญ ท่ี 1/2562 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   28 ต.ค. 2562

23 ค่าจัดซื ออาหารเสริม (นม) 473,247.88    473,247.88  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด 473,247.88      สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด 473,247.88  ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซื อเลขท่ี 4/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี   31 ต.ค. 2562

24 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 60,500.00      60,500.00    เฉพาะจาะจง นายพิชชเนรินทร์ ยศสวรินทร์ 60,500.00        นายพิชชเนรินทร์ ยศสวัสด์ิ 60,500.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 20/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

25 ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาความ 132,000.00    132,000.00  เฉพาะจาะจง นายสงกรานต์  บ้านสระ 132,000.00      นายสงกรานต์  บ้านสระ 132,000.00  ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 21/2563

ปลอดภัยจุดชมวิว ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

26 จ้างเหมาคนงานท าความสะอาดอาคาร 77,000.00      77,000.00    เฉพาะจาะจง นายพยงค์  กาหลง 77,000.00        นายพยงค์  กาหลง 77,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 22/2563

สถานท่ี อบต.สระ ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

27 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์อินเทอร์เนต 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 66,000.00        นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 23/2563

ชุมชน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

28 ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง นายกิตติพันธ์   บ้านสระ 66,000.00        นายกิตติพันธ์   บ้านสระ 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 24/2563

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

29 ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง นางสาวจุรารัตน์   ฟ้าแลบ 66,000.00        นางสาวจุรารัตน์   ฟ้าแลบ 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 25/2563

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

แบบ สขร.1

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2562



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

30 ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 60,500.00      60,500.00    เฉพาะจาะจง นางสาวพัชรกนก  ยานะ 60,500.00        นางสาวพัชรกนก  ยานะ 60,500.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 26/2563

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

31 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลรักษาโคมไฟฟ้า 60,500.00      60,500.00    เฉพาะจาะจง นายพงศกร   อินต๊ะยศ 60,500.00        นายพงศกร   อินต๊ะยศ 60,500.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 27/2563

สาธารณะ ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

32 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 33,000.00      33,000.00    เฉพาะจาะจง นายทวีศักด์ิ    แก้วสุ 33,000.00        นายทวีศักด์ิ    แก้วสุ 33,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 28/2563

ระบบประปา หมู่ 1 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

33 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 33,000.00      33,000.00    เฉพาะจาะจง นายเจ๋ียมฟ่ง   แซ่ลี 33,000.00        นายเจ๋ียมฟ่ง   แซ่ลี 33,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 29/2563

ระบบประปา หมู่ 9 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

34 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 88,000.00      88,000.00    เฉพาะจาะจง นายเกษม   เป็งบุญมา 88,000.00        นายเกษม   เป็งบุญมา 88,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี  30/2563

ระบบประปา หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 10 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

35 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง นายอุเทน  โพทา 66,000.00        นายอุเทน  โพทา 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 31/2563

สถานีสูบน  า บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

แบบ สขร.1

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2562



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

36 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ ารุงรักษา 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง นายธนากร   ฟ้าแลบ 66,000.00        นายธนากร   ฟ้าแลบ 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 32/2563

สถานีสูบน  า บ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

37 ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด 60,500.00      60,500.00    เฉพาะจาะจง นางพิชญา   คิดถูก 60,500.00        นางพิชญา   คิดถูก 60,500.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 33/2563

ศพด. อบต.สระ ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

38 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ อบต.สระ 77,000.00      77,000.00    เฉพาะจาะจง นายศักด์ิดา  บ้านสระ 77,000.00        นายศักด์ิดา  บ้านสระ 77,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 34/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

39 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ อบต.สระ 77,000.00      77,000.00    เฉพาะจาะจง นายศุนธรา   บรรจง 77,000.00        นายศุนธรา   บรรจง 77,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 35/2563

ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

40 ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองทุนหลัก 60,500.00      60,500.00    เฉพาะจาะจง น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 60,500.00        น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 60,500.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 36/2563

ประกันสุขภาพ ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

18 ค่าจ้างเหมางานธุรการสวัสดิการสังคม 55,000.00      55,000.00    เฉพาะจาะจง น.ส. วิสุดา   ฟ้าแลบ 55,000.00        น.ส. วิสุดา   ฟ้าแลบ 55,000.00    เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 37/2563

และสังคมสงเคราะห์ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 31 ต.ค. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและค่าจัดสถานท่ี 64,000.00         64,000.00             เฉพาะจาะจง นายวัชระ  บ้านสระ 64,000.00        นายวัชระ  บ้านสระ 64,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2563

งานประเพณีลอยกระทง ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   6 พ.ย. 2562

2 จ้างเหมาจัดงานประเพณีลอยกระทง 22,500.00         22,500.00             เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย  สืบแสน 22,500.00        นายธวัชชัย  สืบแสน 22,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2563

ต าบลสระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   6 พ.ย. 2562

3 ค่าจ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร สายทาง 60,000.00         60,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 59,000.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 59,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2563

พ้ืนท่ีการเกษตรห้วยข้ี หมู่ 3 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ย. 2562

4 ค่าซ่อมแซมถนนการเกษตรสายทางพ้ืนท่ี 60,000.00         60,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 59,000.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 59,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2563

การเกษตรห้วยอวน หมู่ 4 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ย. 2562

5 ค่าซ่อมแซมถนนการเกษตร สายทางพ้ืนท่ี 60,000.00         60,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 59,000.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 59,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2563

การเกษตรบ่อขยะหนองม่อน ห้วยเก๋ียง ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ย. 2562

หมู่ 5 ต.สระ

6 ค่าซ่อมแซมถนนการเกษตร สายทางเข้า 100,000.00       100,000.00           เฉพาะจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 98,000.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 98,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2563

พ้ืนท่ีการเกษตรตึกป่าเศร้า หมู่ 8 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ย. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29  เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 ค่าซ่อมแซมถนนการเกษตรสายทางเข้า 50,000.00         50,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 49,000.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 49,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2563

น้ าตกบ้านนาบัว หมู่ 9 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ย. 2562

8 จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตรสายทางพ้ืนท่ี 60,000.00         60,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 59,000.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 59,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2563

การเกษตรห้วยแหน-ท่งนอก หมู่ 10 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ย. 2562

9 จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร สายทางพ้ืนท่ี 100,000.00       100,000.00           เฉพาะจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 98,000.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 98,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2563

การเกษตรห้วยทรายขาว หมู่ 12 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ย. 2562

10 จ้างขุดลอกล าห้วยก้ังปลา  หมู่ 13 100,000.00       100,000.00           เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 98,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 98,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 38/2563

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  12 พ.ย. 62

11 จัดซ้ือตู้เก็บรักษาและจัดแสดงซากดึก 71,100.00         71,100.00             เฉพาะจาะจง ร้านโชติอลูมิเนียม 71,100.00        ร้านโชติอลูมิเนียม 71,100.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 39/2563

ด าบรรพ์ จ านวน 7 ตู้ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  18 พ.ย. 62

12 จ้างปรับปรุงระบบประปา ท่ีท าการ 100,000.00       100,000.00           เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 98,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 98,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 40/2563

อบต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  21 พ.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29  เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางน้ าผ่าน 100,000.00       100,000.00           เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 98,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 98,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 41/2563

สายทางการเกษตรม่วงชุม หมู่ 9 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  21 พ.ย. 62

14 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,600.00           8,600.00               เฉพาะจาะจง บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวอร์ค 6,980.00          บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวอร์ค 6,980.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2563

ถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง จ ากัด จ ากัด และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   25 พ.ย. 2562

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

15 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 200,000.00       200,000.00           เฉพาะจาะจง นายวินัย  ไทยศิลป์ 198,000.00      นายวินัย  ไทยศิลป์ 198,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 42/2563

บ่อเหมืองบ้านสระ หมู่ 10 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  27 พ.ย. 62

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29  เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนการเกษตรดอนหลวง- 60,000.00          60,000.00             เฉพาะจาะจง นายวัชระ  บ้านสระ 59,000.00        นายวัชระ  บ้านสระ 59,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  16/2563

หล่ายหน้า หมู่ 1 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   2 ธ.ค. 2562

2 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนการเกษตรสายทุ่งฟ้า- 60,000.00          60,000.00             เฉพาะจาะจง นายวัชระ  บ้านสระ 59,000.00        นายวัชระ  บ้านสระ 59,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  17/2563

ประปาร่องเตา  หมู่ 2 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   2 ธ.ค. 2562

3 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนการเกษตรผาลาด 60,000.00          60,000.00             เฉพาะจาะจง นายวัชระ  บ้านสระ 59,000.00        นายวัชระ  บ้านสระ 59,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  18/2563

บ่อต่ืน   หมู่ 6 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   2 ธ.ค. 2562

4 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมสายทางการเกษตร 100,000.00        100,000.00           เฉพาะจาะจง นายวัชระ  บ้านสระ 98,000.00        นายวัชระ  บ้านสระ 98,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  19/2563

ห้วยป่าซาง   หมู่ 7 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   2 ธ.ค. 2562

5 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนสายการเกษตร 100,000.00        100,000.00           เฉพาะจาะจง นายวัชระ  บ้านสระ 98,000.00        นายวัชระ  บ้านสระ 98,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  20/2563

สายทางเข้าสถานีสูบน้ าท่าฟ้าใต้ 2  หมู่ 11 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   2 ธ.ค. 2562

6 จ้างจัดท าป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 8,700.00            8,700.00               เฉพาะจาะจง นายจันทร์   สืบแสน 8,700.00          นายจันทร์   สืบแสน 8,700.00            เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  21/2563

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   20 ธ.ค. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   27  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 จัดซ้ือเครร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Printer Brother 8,900.00            8,900.00               เฉพาะจาะจง บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวอร์ค 7,900.00          บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวอร์ค 7,900.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2563

HL-L2370 DN จ ากัด จ ากัด และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   20 ธ.ค. 2562

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

8 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะดงหอ 100,000.00        100,000.00           เฉพาะจาะจง นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 99,000.00        นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 99,000.00          เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 43/2563

บ้านสระเหนือ หมู่ 3 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  25 ธ.ค. 2562

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   27  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 16,000.00         16,000.00             เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย  สืบแสน 16,000.00        นายธวัชชัย  สืบแสน 16,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  23/2563

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   7 ม.ค. 2563

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันและของรางวัล 12,000.00         12,000.00             เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 12,000.00        นายสวิน  สืบแสน 12,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  24/2563

การจัดงานวันเด็ก ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   7 ม.ค. 2563

3 จ้างจัดงานตามโครงการถนนคนเดิน 4,500.00           4,500.00               เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย  สืบแสน 4,500.00          นายธวัชชัย  สืบแสน 4,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  25/2563

ตลาดประชารัฐ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   13 ม.ค. 2563

4 จ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์พร้อมเคลือบติดพลาสวูด 12,500.00         12,500.00             เฉพาะจาะจง น.ส. ศิริพร  ขวัญสง่า 12,500.00        น.ส. ศิริพร  ขวัญสง่า 12,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  26/2563

พร้อมติดต้ัง ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   15 ม.ค. 2563

5 จ้างเหมาค่ารับรองและพิธีการท าบุญเปิด 25,800.00         25,800.00             เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย  สืบแสน 25,800.00        นายธวัชชัย  สืบแสน 25,800.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  27/2563

อาคารบรรพชีวินแหล่งเหมืองเชียงม่วน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   15 ม.ค. 2563

6 จ้างขุดตักและปรับเกล่ียบ่อขยะ บ้านสระ 15,000.00         15,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 15,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 15,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  28/2563

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   24 ม.ค. 2563

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มกรำคม  2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างจัดงานโครงการวันมาฆบูชา 18,000.00         18,000.00             เฉพาะจาะจง นายธีระศักด์ิ  แก้วมาเรือน 18,000.00        นายธีระศักด์ิ  แก้วมาเรือน 18,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  29/2563

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   3 ก.พ.  2563

2 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันตามโครงการ 29,800.00         29,800.00             เฉพาะจาะจง นางเมตตา   อุ่นเรือน 29,800.00        นางเมตตา   อุ่นเรือน 29,800.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  30/2563

เวทีประชาคม ต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   14 ก.พ.  2563

3 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส านักงานทะเบียน 3,400.00           3,400.00               เฉพาะจาะจง นายพิเศษพงศ์  ออมสิน 3,400.00          นายพิเศษพงศ์  ออมสิน 3,400.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  30/2563

บธ 1996 พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   14 ก.พ.  2563

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 110,000.00       113,000.00           เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 109,500.00      นายทิตย์   บรรจง 109,500.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 44/63

ทุ่งนอก  หมู่ 10 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  10 มี.ค. 63

2 โครงการก่อสร้างสะพานทางข้ามเหมือง 20,000.00         20,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 20,000.00        นายทิตย์   บรรจง 20,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 45/63

ไฟฟ้าสายทุ่งปู่เหล็ก หมู่ 8 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  10 มี.ค. 63

3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 250,000.00       250,000.00           เฉพาะจาะจง หจก.สุพิชญาการโยธา 248,000.00      หจก.สุพิชญาการโยธา 248,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 46/2562

ห้วยแหนใต้  หมู่ 12 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   11 ม๊.ค. 2562

4 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 53,000.00         54,900.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 52,000.00        นายทิตย์   บรรจง 52,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 47/63

ทุ่งอวน  หมู่ 4 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  11 ม๊.ค. 2563

6 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 50,000.00         51,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 49,000.00        นายทิตย์   บรรจง 49,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 48/63

ร่องดู่  หมู่ 12 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  11 มี.ค. 2563

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น ้ายม หมู่ 1 300,000.00       301,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 298,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 298,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 49/63

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  12 มี.ค. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

8 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการท้าหน้าการ 24,084.00         24,084.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 24,084.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 24,084.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 31/2563

อนามัยฯ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   16 มี.ค. 63

9 จัดซื อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 26,650.00         26,650.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 26,650.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 26,650.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 32/2563

จ้านวน 11  รายการ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   16 มี.ค. 63

10 จัดซื อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 44,764.00         44,764.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 44,764.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 44,764.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 33/2563

จ้านวน 41 รายการ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   16 มี.ค. 63

11 จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 51,000.00         47,000.00             เฉพาะจาะจง นายสันติ   หวังสินสุจริต 46,500.00        นายสันติ   หวังสินสุจริต 46,500.00        เสนอราคาต้่าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 34/2563

ย่ีห้อ Central Air และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   20 มี.ค. 63

ผู้ส่ังซื อเรียบร้อยแล้ว

12 จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 25,000.00         25,000.00             เฉพาะจาะจง นายสันติ   หวังสินสุจริต 24,000.00        นายสันติ   หวังสินสุจริต 24,000.00        เสนอราคาต้่าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 35/2563

ย่ีห้อ มิตซูบิซิ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   20 มี.ค. 63

ผู้ส่ังซื อเรียบร้อยแล้ว

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,200.00           2,200.00               เฉพาะจาะจง นายสันติ   หวังสินสุจริต 2,200.00          นายสันติ   หวังสินสุจริต 2,200.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   20 มี.ค. 63

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

14 จัดซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21,000.00         21,000.00             เฉพาะจาะจง เบนโซ่ซัพพลา 21,000.00        เบนโซ่ซัพพลา 21,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 37/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   23 มี.ค. 63

15 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 50,000.00         53,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 49,000.00        นายทิตย์   บรรจง 49,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 50/63

ล้าเหมืองห้วยเก๋ียง หมู่ 5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  25 ม๊.ค. 2563

16 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต 50,000.00         53,000.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 49,000.00        นายทิตย์   บรรจง 49,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 51/63

ล้าเหมืองดงหอ หมู่ 5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  25 ม๊.ค. 2563

17 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้า สถานีสูบน ้า 7,200.00           7,200.00               เฉพาะจาะจง นานสยาม   สืบแสน 7,000.00          นานสยาม   สืบแสน 7,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 38/2563

ด้วยไฟฟ้าบ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 7 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   27 มี.ค. 63

18 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้า ท่ีร่ัวซึม 6,000.00           6,000.00               เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 6,000.00          นายสมาน   ฟ้าแลบ 6,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2563

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   27 มี.ค. 63

19 จ้างซ่อมแซมท่อหลอดเหล่ียมหห้วยทรายขาว 32,000.00         32,000.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 31,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 31,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 40/2563

และถนนสายห้วยทรายขาว-ห้วยไม้ไผ่ ม.2 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   27 มี.ค. 63

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

20 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 7 รายการ 29,770.00         29,770.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 29,770.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 29,770.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 41/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   30 มี.ค. 63

21 จัดซื อวัสดุส้านักงาน ส้านักปลัด  29,440.00         29,440.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 29,440.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 29,440.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 42/2563

จ้านวน 41 รายการ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   30 มี.ค. 63

22 จัดซื อวัสดุส้านักงาน กองคลัง 18,928.00         18,928.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 18,928.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 18,928.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 43/2563

จ้านวน  22 รายการ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   30 มี.ค. 63

23 จัดซื อวัสดุส้านักงาน กองช่าง 8,483.00           8,483.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 8,483.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 8,483.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 44/2563

จ้านวน  12 รายการ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   30 มี.ค. 63

24 จัดซื อวัสดุส้านักงาน กองการศึกษาฯ 8,883.00           8,883.00               เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 8,883.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 8,883.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 45/2563

จ้านวน  8 รายการ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   30 มี.ค. 63

25 จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        เสนอราคาต้่าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 52/2563

ประมวลผล แบบท่ี 2 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  30 มี.ค. 63

ผู้ส่ังซื อเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

26 จัดซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 10,000.00         10,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 10,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 10,000.00        เสนอราคาต้่าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 53/2563

ชนิด Network แบบท่ี 1 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  30 มี.ค. 63

ผู้ส่ังซื อเรียบร้อยแล้ว

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2563



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 100,000.00       98,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 98,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 98,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 54/63

บ้านสระเหนือ หมู่ 3 ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 เม.ย. 63

2 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า ล้าห้วยสระ 49,000.00         49,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 48,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 48,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 55/63

หมู่ 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  2 เม.ย. 63

3 โครงการสร้างฝายก้นน ้ากระสอบทราย 52,800.00         52,800.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 52,000.00        นายทิตย์   บรรจง 52,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 56/63

แม่น ้ายม หมู่ 1 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  3 เม.ย. 63

4 โครงการสร้างฝายกั นน ้ากระสอบทราย 45,500.00         45,500.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 45,000.00        นายทิตย์   บรรจง 45,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 57/63

แม่น ้ายมบริเวรสะพานวังจืน หมู่ 5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  3 เม.ย. 63

5 โครงการสร้างฝายกั นน ้ากระสอบทราย 11,300.00         11,300.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 11,000.00        นายทิตย์   บรรจง 11,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2563

ห้วยสระ จุดท่ี 1 หมู่ 8 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   3 เม.ย. 63

6 โครงการสร้างฝายกั นน ้ากระสอบทราย 8,700.00           8,700.00               เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 8,500.00          นายทิตย์   บรรจง 8,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2563

ห้วยสระ จุดท่ี 2 หมู่ 8 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   3 เม.ย. 63

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการสร้างฝายกั นน ้ากระสอบทราย 10,200.00         10,200.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 10,000.00        นายทิตย์   บรรจง 10,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 48/2563

ห้วยแหน  จุดท่ี 1 หมู่ 8 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   3 เม.ย. 63

8 โครงการสร้างฝายกั นน ้ากระสอบทราย 12,900.00         12,900.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 12,700.00        นายทิตย์   บรรจง 12,700.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2563

ห้วยแหน  จุดท่ี 2 หมู่ 12 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   3 เม.ย. 63

9 โครงการสร้างฝายกั นน ้ากระสอบทราย 14,500.00         14,500.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 14,500.00        นายทิตย์   บรรจง 14,200.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 50/2563

ห้วยแหน  จุดท่ี 3 หมู่ 12 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   3 เม.ย. 63

10 โครงการสร้างฝายกั นน ้ากระสอบทราย 11,300.00         11,300.00             เฉพาะจาะจง นายทิตย์   บรรจง 11,000.00        นายทิตย์   บรรจง 11,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2563

ห้วยแหน  จุดท่ี 4 หมู่ 10 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   3 เม.ย. 63

11 จัดซื ออุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียนโครงการ 30,700.00         30,700.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 52/2563

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   13 เม.ย. 63

สารสนเทศ DLTV ศพด. วัดท่าฟ้าเหนือ

12 จัดซื ออุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียนโครงการ 30,700.00         30,700.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 53/2563

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   13 เม.ย. 63

สารสนเทศ DLTV ศพด. บ้านนาบัว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตึกป่าเศร้า 3,210,000.00    3,382,031.28        ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 2,592,489.00   หจก. ศิริวิทยาภัณฑ์ 1195 2,311,000.00   เสนอราคาต้่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  58/63

หมู่ 8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อิเล็กทรอนิกส์ หจก. ศิริวิทยาภัณฑ์ 1195 2,311,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  17 เม.ย. 63

(e-bidding) หจก. นครเชียงราย อิทธิณัช 2,890,000.00   ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

ยานนท์ นอร์ทเทริน เอ็นจี

เนียร่ิง

หจก. สหไทยสินสมบูรณ์ 2,964,000.00   

14 โครงการเสริมผิวทางหินคลุก รหัสทางหลวง 3,385,000.00    3,452,597.61        ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 2,902,489.00   หจก. ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง 2,849,340.80   เสนอราคาต้่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  59/63

ท้องถ่ิน พย.ถ.66-014 สายบ้านสระเหนือ อิเล็กทรอนิกส์ หจก. เย็นจิตก่อสร้าง 2,999,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  20 เม.ย. 63

หมู่ 3- บ้านท่าฟ้าใต้  ต.สระ อ.เชียงมว่น (e-bidding) หจก. ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง 2,849,340.80   ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

จ.พะเยา บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จ้ากัด 3,450,000.00   

15 จัดซื ออุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียนโครงการ 30,700.00         30,700.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 54/2563

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   13 เม.ย. 63

สารสนเทศ DLTV ศพด. บ้านนาบัว

16 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 138,000.00       138,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 137,000.00      หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 137,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  60/63

บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ท่ี  1 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  30 เม.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

17 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 252,000.00       252,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 251,000.00      หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 251,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  61/63

บ้านสระเหนือ  หมู่ท่ี 3 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  30 เม.ย. 63

18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 329,000.00       329,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 328,000.00      หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 328,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 62/63

บ้านสระใต้  หมู่ท่ี 4 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  30 เม.ย. 63

19 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 195,000.00       195,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 194,000.00      หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 194,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 63/63

ทุ่งหนอง  หมู่ท่ี 5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  30 เม.ย. 63

20 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 140,000.00       140,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 139,000.00      หจก. สันก้าแพงมอเตอร์กรุ๊ป 139,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 64/63

บ้านท่าฟ้าใต้ 2 หมู่ท่ี 11 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  30 เม.ย. 63

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2563



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงก่อสร้าง 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 30,000.00        นายประยูร  แก้วสุ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2563

ห้องน้้าคนพิการ หมู่ 2 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ค. 63

2 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงก่อสร้าง 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 30,000.00        นายประยูร  แก้วสุ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2563

ห้องน้้าคนพิการ หมู่ 5 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ค. 63

3 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงก่อสร้าง 30,000.00         30,000.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 30,000.00        นายประยูร  แก้วสุ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2563

ห้องน้้าคนพิการ หมู่ 7 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ค. 63

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ 13,178.00         13,178.00             เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 13,178.00        นายประยูร  แก้วสุ 13,178.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2563

ภัย หมู่ 2, หมู่ 11 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   12 พ.ค. 63

5 จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทาง 75,400.00         75,400.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 75,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 75,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 59/2563

บ้านสระเหนือ - บ้านท่าฟ้าใต้ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   14 พ.ค. 63

6 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) จ้านวน 31 วัน 114,664.66       114,664.66           เฉพาะจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด 114,664.66      สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ้ากัด 114,664.66      ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2563

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  15 พ.ค. 63

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 12,930.00         12,930.00             เฉพาะจาะจง นายพิเศษพงษ์  ออมสิน 12,930.00        นายพิเศษพงษ์  ออมสิน 12,930.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 61/2563

81-0380 พะเยา ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   20 พ.ค. 63

8 จ้างซ่อมแซมถนนทางการเกษตร สายทาง 40,000.00         40,000.00             เฉพาะจาะจง นายวัชระ  บ้านสระ 39,000.00        นายวัชระ  บ้านสระ 39,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 65/63

การเกษตรห้วยตะก๋องและสายทางการเกษตร ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี 20 พ.ค. 63

หนองศาลากลาง หมู่ 10

9 จ้างขุดเจาะบ่อน้้าใต้ดินเพ่ือการเกษตร หมู่ 8 50,000.00         50,000.00             เฉพาะจาะจง นายศรีเมา  บ้านสระ 48,000.00        นายศรีเมา  บ้านสระ 48,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 66/63

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี 21 พ.ค. 63

10 จ้างปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายห้วย 150,000.00       150,000.00           เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 148,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 148,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 67/63

น้้ามัน หมู่ 11 ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี 21 พ.ค. 63

11 จ้างก่อสร้างฝายห้วยทรายขาว หมู่ 8 ต.สระ 145,000.00       145,000.00           เฉพาะจาะจง นางกัญญา   เข่ือนแก้ว 148,000.00      นางกัญญา   เข่ือนแก้ว 148,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 68/63

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี 25 พ.ค. 63

12 จ้ดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เช็ค จ้านวน 1 เคร่ือง 27,000.00         38,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 38,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 38,000.00        เสนอราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2563

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   26 พ.ค. 63

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 จ้างเปล่ียนแบตเตอร์ร่ี ย่ีห้อ GS รุ่น Extra 2,500.00           2,500.00               เฉพาะจาะจง นายประยูร   แก้วสุ 2,500.00          นายประยูร   แก้วสุ 2,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2563

135L - 85 แอมป์ จ้านวน 1 ใบ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   26 พ.ค. 63

14 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองเจาะคอนกรีต 7,490.00           7,490.00               เฉพาะจาะจง นายประยูร   แก้วสุ 7,490.00          นายประยูร   แก้วสุ 7,490.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   26 พ.ค. 63

15 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 5,423,000.00    5,167,595.31        ประกาวดราคา หจก. สัญชัยพาณิชล้าปาง 4,684,000.00   หจก. สัญชัยพาณิชล้าปาง 4,684,000.00   เสนอราคาต้่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี  69/63

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 2 อิเล็กทรอนิกส์ หจก. คนสร้างเมือง (1994) 4,980,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  27 พ.ค. 63

บ้านท่าฟ้าใต้ ต้าบลสระ ตามแมบบมาตรฐาน (e-bidding) ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

กรมทรัพยากรน้้า อบต.สระ อ.เขียงม่วน

จ.พะเยา

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหนอง 200,000.00      200,000.00           เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 198,000.00      นายผวน  พิเคราะห์ 198,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 70/63

หมู่ท่ี 5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  2 มิ.ย. 63

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 100,000.00      100,000.00           เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 99,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 99,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 71/63

หมู่ท่ี 8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  2 มิ.ย. 63

3 โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้า 85,000.00        85,000.00             เฉพาะจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 84,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 84,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 72/63

โบราณสถาน วัดท่าฟ้าใต้ หมู่ 11 ต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  2 มิ.ย. 63

4 จ้างเหมาบริการเปล่ียนวัสดุประปาหมู่บ้าน 18,800.00        18,800.00             เฉพาะจาะจง พะเยาเซฟต้ี เซลส์แอนด์ 18,800.00        พะเยาเซฟต้ี เซลส์แอนด์ 18,800.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2563

ท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ต.สระ เซอร์วิส เซอร์วิส ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   2 มิ.ย. 63

5 จ้างขุดตักและปรับเกล่ียบ่อขยะ บ่อขยะ 30,900.00        30,900.00             เฉพาะจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 30,000.00        นายสมาน   ฟ้าแลบ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 66/2563

หมู่ท่ี 1,2,5,6,10 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   2 มิ.ย. 63

6 โครงการต่อเติมหอประชุมประจ าหมู่บ้าน 257,000.00      256,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 255,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 255,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 73/63

หมู่ท่ี 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  5 มิ.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 280,000.00      280,000.00           เฉพาะจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 278,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 278,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 74/63

บ้านนาบัว หมู่ท่ี 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  5 มิ.ย. 63

จ.พะเยา

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ตามโครงการสนับสนุน 10,000.00        10,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 10,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 10,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2563

การด าเนินงานและจัดบริการศูนย์คนพิการฯ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   11 มิ.ย. 63

9 จ้างซ่อมแซมระบบส่งน้ าการเกษตร 43,600.00        43,600.00             เฉพาะเจาะจง นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 43,000.00        นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 43,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2563

ห้วยโชค หมู่ 25 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   22 มิ.ย. 63

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดเทอมภาค 309,438.80      309,438.80           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 309,438.80      สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 309,438.80      ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 69/2563

เรียนท่ี 1/2563 และช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1/63 ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี   30 มิ.ย.  2563

11 จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 21,000.00        21,000.00             เฉพาะเจาะจง นายปิยะพันธ์ุ  คิดถูก 21,000.00        นายปิยะพันธ์ุ  คิดถูก 21,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 75/2563

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   30 มิ.ย. 63

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30 เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง 2,339,400.00    2,393,250.07        ประกาวดราคา หจก. ขวัญชัยการโยธา 2,380,000.00   หกจ. สุพิชญาการโยธา 2,280,000.00   เสนอราคาต ่าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขที   76/63

ท่องเที ยวบริเวณบ่อเหมืองเชียงม่วนต่าบล อิเล็กทรอนิกส์ หกจ. สุพิชญาการโยธา 2,280,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที   8 ก.ค. 2563

สระ ประกอบด้วยปลูกหญ้าลานบ่อเหมือง (e-bidding) หตก. เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั น 2,339,400.00   ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

ลงหินคลุกถนน ลานจอดรถ ก่อสร้างห้องน ่า

ก่อสร้างอาคารชมวิวและลานออกก่าลังกาย

อบต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

2 โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้าน 205,000.00       205,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 204,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 204,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขที  77/63

ท่าฟ้าใหม่ หมู่ที  7 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก่าหนด ลงวันที   10 ก.ค. 63

จ.พะเยา

3 จัดซื อวัสดุส่าหรับใช้ในการก่อสร้างถนน 170,000.00       170,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันท์วัสดุก่อสร้าง 170,000.00      ร้านสุนันท์วัสดุก่อสร้าง 170,000.00      เสนอราคารายเดียว ใบสั งซื อเลขที  70/2563

เด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งมอบของตามก่าหนด ลงวันที  14 ก.ค. 63

องค์การบริหารส่วนต่าบลสระ องค์การ

บริหารส่วนต่าบลสระ อ่าเภอเชียงม่วน

จังหวัดพะเยา

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กรกฎำคม  2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ.   2563

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  2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2563

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 ก่อสสร้างฝายน ้าล้นห้วยไร่ หมู่ 1 บ้านท่าฟ้า 699,000.00       666,000.00       ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 507,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 507,000.00      เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  81/63

เหนือ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อิเล็กทรอนิกส์ หจก. สุพิชญาการโยธา 589,000.00      และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที  2 ก.ย. 63

(e-bidding) หจก. บ้านด้ายการโยธา 630,000.00      ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 ก่อสสร้างฝายน ้าล้นห้วยหงษ์  หมู่ 6 699,000.00       666,000.00       ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 505,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 505,000.00      เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  82/63

บ้านท่าฟ้าหล่าย  ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อิเล็กทรอนิกส์ หจก. สุพิชญาการโยธา 589,000.00      และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที  2 ก.ย. 63

(e-bidding) ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 ก่อสสร้างฝายน ้าล้นห้วยไร่  หมู่ 10 699,000.00       666,000.00       ประกาวดราคา หจก. สุพิชญาการโยธา 549,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 549,000.00      เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  83/63

บ้านเหล่าพัฒนา  ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อิเล็กทรอนิกส์ หจก. บ้านด้ายการโยธา 635,000.00      และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที  2 ก.ย. 63

(e-bidding) ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

4 ก่อสสร้างฝายน ้าล้นห้วยโปร่งเกลือ  หมู่ 2 699,000.00       666,000.00       ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 627,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 627,000.00      เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  84/63

บ้านท่าฟ้าใต้   ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที  2 ก.ย. 63

(e-bidding) ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

5 ก่อสสร้างฝายน ้าล้นห้วยทรายขาว  หมู่ 8 699,000.00       666,000.00       ประกาวดราคา หจก. สุพิชญาการโยธา 589,900.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 589,900.00      เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  85/63

บ้านราษฎร์พัฒนา  ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อิเล็กทรอนิกส์ หจก. บ้านด้ายการโยธา 625,000.00      และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที  2 ก.ย. 63

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 ก่อสสร้างฝายน ้าล้นห้วยสระ  หมู่ 10 699,000.00       666,000.00       ประกาวดราคา หจก. สุพิชญาการโยธา 549,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 549,000.00      เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  86/63

บ้านเหล่าพัฒนา  ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อิเล็กทรอนิกส์ หจก. บ้านด้ายการโยธา 645,000.00      และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที  2 ก.ย. 63

(e-bidding) ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

7 ก่อสสร้างฝายน ้าล้นแม่น ้ายมสายเก่า  หมู่ 11 699,000.00       666,000.00       ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 509,000.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 509,000.00      เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  87/63

บ้านท่าฟ้าสีทอง  ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา อิเล็กทรอนิกส์ หจก. สุพิชญาการโยธา 589,000.00      และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที  2 ก.ย. 63

(e-bidding) ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

8 ซ่อมแซมรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์ 18,460.00         36,000.00          เฉพาะจาะจง ร้านช่างเกียรติ 18,460.00        ร้านช่างเกียรติ 18,460.00        เสนอราคารายเดียว ใบสั งจ้างเลขที  79/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที   11 ก.ย. 63

9 จ้างด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจของ 10,000.00         10,000.00          เฉพาะจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา 10,000.00        มหาวิทยาลัยพะเยา 10,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบสั งจ้างเลขที  80/2563

ประชาชนต่อการใช้บริการ อบต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที   14 ก.ย. 63

9 จัดซื อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV 25,300.00         25,300.00          เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 23,500.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 23,500.00        เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งซื อเลขที  81/2563

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที   14 ก.ย. 63

ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 ซ่อมแซมระบบส่งน ้าสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 46,700.00         46,700.00          เฉพาะจาะจง นายถนอม   ไชยลังกา 46,000.00        นายถนอม   ไชยลังกา 46,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  88/2563

บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ต.สระ ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที   14 ก.ย. 63

11 ติดตั งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบพลังงาน 120,000.00       120,000.00       เฉพาะจาะจง ร้านวชิระ 116,000.00      ร้านวชิระ 116,000.00      เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  89/2563

แสงอาทิตย์ LED 90 วัตต์ จ้านวน 20 ชุด ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที   15 ก.ย. 63

12 จัดซื อวัสดุซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 15,038.00         15,038.00          เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 15,038.00        นายสวิน  สืบแสน 15,038.00        เสนอราคารายเดียว ใบสั งซื อเลขที  82/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที    15 ก.ย. 63

13 จัดซื ออวัสดุไฟฟ้าสาธารณาะ 19,360.00         19,360.00          เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 19,360.00        นายสวิน  สืบแสน 19,360.00        เสนอราคารายเดียว ใบสั งซื อเลขที  83/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที    15 ก.ย. 63

14 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,280.00           6,280.00            เฉพาะจาะจง นายสวิน  สืบแสน 6,280.00          นายสวิน  สืบแสน 6,280.00          เสนอราคารายเดียว ใบสั งซื อเลขที  84/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที    15 ก.ย. 63

15 จัดซื อวัสดุซ่อมแซมถนนการเกษตร 487,000.00       487,000.00       เฉพาะจาะจง นายสมาน   ฟ้าแลบ 486,000.00      นายสมาน   ฟ้าแลบ 486,000.00      เสนอราคารายเดียว ใบสั งจ้างเลขที  85/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที   16 ก.ย. 63

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

16 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (พิมพ์ชื อ) 10,000.00         10,000.00          เฉพาะจาะจง หจก. โรงพิมพ์เจริญอักษร 10,000.00        หจก. โรงพิมพ์เจริญอักษร 10,000.00        เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งจ้างเลขที  86/2563

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที   16 ก.ย. 63

ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

17 จัดซื อตู้บานเลื อนกระจก จ้านวน 2 ตู้ 8,400.00           8,400.00            เฉพาะจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 8,400.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 8,400.00          เสนอราคาต ้าสุด ใบสั งซื อเลขที  87/2563

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที   21 ก.ย. 63

ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

18 ก่อสร้างเสริมผิวทางหินคลุก สายทางบ้านสระ - 534,000.00       534,000.00       ประกาวดราคา หจก. เชียงม่วนอินทราณี 522,489.00      หจก. เชียงม่วนอินทราณี 522,489.00      เสนอราคาต ้าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  90/63

บ้านทุ่งมอก รหัสสายทาง พย.ถ.66-011 ม.4 อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที  23 ก.ย. 63

ต.สระ (e-bidding) ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

19 จ้างต่อเติมอาคารที ท้าการ อบต.สระ 157,000.00       156,000.00       เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 155,000.00      นายประยูร  แก้วสุ 155,000.00      เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  91/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที   28 ก.ย. 63

30 จ้างเทลานคอนกรีต อบต.สระ 124,000.00       123,000.00       เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 122,500.00      นายประยูร  แก้วสุ 122,500.00      เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  92/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที   28 ก.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

31 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ ที ท้าการ อบต.สระ 56,000.00         56,000.00          เฉพาะจาะจง นายประยูร  แก้วสุ 55,000.00        นายประยูร  แก้วสุ 55,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที  93/2563

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันที   28 ก.ย. 63

32 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 72,000.00         72,000.00          เฉพาะจาะจง นายพิชชเนรินทร์ ยศสวรินทร์ 72,000.00        นายพิชชเนรินทร์ ยศสวัสด์ิ 72,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  94/2563

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

33 ค่าจ้างเหมาบริการงานคนงานดูแลรักษา 144,000.00       144,000.00       เฉพาะจาะจง นายสงกรานต์  บ้านสระ 144,000.00      นายสงกรานต์  บ้านสระ 144,000.00      ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  95/2563

สวนสาธารณะ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

34 จ้างเหมาคนงานท้าความสะอาดอาคาร 90,000.00         90,000.00          เฉพาะจาะจง นายพยงค์  กาหลง 90,000.00        นายพยงค์  กาหลง 90,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  96/2563

สถานที ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

35 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที ดูแลศูนย์อินเทอร์เนต 72,000.00         72,000.00          เฉพาะจาะจง นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 72,000.00        นายวุฒินันท์  ฟ้าแลบ 72,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  97/2563

ชุมชน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

36 ค่าจ้างเหมาจัดท้าแผนที ภาษีและทะเบียน 78,000.00         78,000.00          เฉพาะจาะจง นายกิตติพันธ์   บ้านสระ 78,000.00        นายกิตติพันธ์   บ้านสระ 78,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  98/2563

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

37 ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด 72,000.00         72,000.00          เฉพาะจาะจง นางพิชญา   คิดถูก 72,000.00        นางพิชญา   คิดถูก 72,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  99/2563

ศพด. อบต.สระ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

38 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ อบต.สระ 84,000.00         84,000.00          เฉพาะจาะจง นายศักด์ิดา  บ้านสระ 84,000.00        นายศักด์ิดา  บ้านสระ 84,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  100/2563

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

39 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ อบต.สระ 84,000.00         84,000.00          เฉพาะจาะจง นายปิยะพันธ์ุ  คิดถูก 84,000.00        นายปิยะพันธ์ุ  คิดถูก 84,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  101/2563

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

40 ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองทุนหลัก 72,000.00         72,000.00          เฉพาะจาะจง น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 72,000.00        น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 72,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  102/2563

ประกันสุขภาพ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

41 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลรักษาโคมไฟฟ้า 69,000.00         69,000.00          เฉพาะจาะจง นายพงศกร   อินต๊ะยศ 69,000.00        นายพงศกร   อินต๊ะยศ 69,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  103/2563

สาธารณะ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

42 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ้ารุงรักษา 36,000.00         36,000.00          เฉพาะจาะจง นายทวีศักด์ิ    แก้วสุ 36,000.00        นายทวีศักด์ิ    แก้วสุ 36,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  104/2563

ระบบประปา หมู่ 1 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

43 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ้ารุงรักษา 36,000.00         36,000.00          เฉพาะจาะจง นายเจ๋ียมฟ่ง   แซ่ลี 36,000.00        นายเจ๋ียมฟ่ง   แซ่ลี 36,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  105/2563

ระบบประปา หมู่ 9 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

44 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ้ารุงรักษา 90,000.00         90,000.00          เฉพาะจาะจง นายเกษม   เป็งบุญมา 90,000.00        นายเกษม   เป็งบุญมา 90,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  106/2563

ระบบประปา หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 10 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

45 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ้ารุงรักษา 75,000.00         75,000.00          เฉพาะจาะจง นายอุเทน  โพทา 75,000.00        นายอุเทน  โพทา 75,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  107/2563

สถานีสูบน ้า บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

46 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ้ารุงรักษา 75,000.00         75,000.00          เฉพาะจาะจง นายธนากร   ฟ้าแลบ 75,000.00        นายธนากร   ฟ้าแลบ 75,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  108/2563

สถานีสูบน ้า บ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



47 จ้างเหมาบริการงานธุรการกองช่าง 60,000.00         60,000.00          เฉพาะจาะจง น.ส. พิชญาภัค  แก้วค้า 60,000.00        น.ส. พิชญาภัค  แก้วค้า 60,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  109/2563

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

48 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส้ารวจกองช่าง 60,000.00         60,000.00          เฉพาะจาะจง นายรัชพล   จุมปูป้อ 60,000.00        นายรัชพล   จุมปูป้อ 60,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  110/2563

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที  30 ก.ย. 2563

49 จ้างเหมางานธุรการสวัสดิการสังตมและ 66,000.00         66,000.00          เฉพาะจาะจง น.ส. วิสุดา   ฟ้าแลบ 66,000.00        น.ส. วิสุดา   ฟ้าแลบ 66,000.00        ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขที  111/2563

สังคมสงเคราะห์ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันที   30 ก.ย. 63


