
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ ำนวน 31 ถุง 9,300.00           9,300.00               เฉพำะเจำะจง นำงสมัย   บ้ำนสระ 9,300.00          นำงสมัย   บ้ำนสระ 9,300.00          เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2565

ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี  8 ส.ค. 65

2 จ้ำงปรับเกล่ียบ่อขยะ อบต.สระ จ ำนวน 6 บ่อ 54,000.00         54,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 54,000.00        นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 54,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 54/2565

ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี   8 ส.ค. 65

3 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 24 รำยกำร 20,085.00         20,085.00             เฉพำะเจำะจง นำยสวิน   สืบแสน 20,085.00        นำยสวิน   สืบแสน 20,085.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  55/2565

และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันท่ี   22 ส.ค. 65

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 11 รำยกำร 50,270.00         50,270.00             เฉพำะเจำะจง นำยสวิน   สืบแสน 50,270.00        นำยสวิน   สืบแสน 50,270.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  56/2565

และได้รับควำมเห็นชอบ ลงวันท่ี   22 ส.ค. 65

5 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 15,880.00         15,880.00             เฉพำะเจำะจง นำยประยูร  แก้วสุ 15,880.00        นำยประยูร  แก้วสุ 15,880.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 57/2565

บจ 5800 พะเยำ ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี   22 ส.ค. 65

6 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 13,785.00         13,785.00             เฉพำะเจำะจง นำยประยูร  แก้วสุ 13,785.00        นำยประยูร  แก้วสุ 13,785.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 58/2565

81-0380 พะเยำ ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี   22 ส.ค. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  สิงหำคม  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 7 252,000.00       255,000.00           เฉพำะจำะจง นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 251,000.00      นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 251,000.00      เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 60/25

(แห่งท่ี 1) ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี 23 ส.ค. 65

8 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำป่ำสุสำน หมู่ท่ี 2 126,000.00       144,000.00           เฉพำะจำะจง น.ส. สุมิตำ  แก้วสุ 126,000.00      น.ส. สุมิตำ  แก้วสุ 126,000.00      เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 61/25

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี 23 ส.ค. 65

9 ซ้ืออุปกรณ์ฝึกอบรมตำมโครงกำรส่งเสริม 16,400.00         16,400.00             เฉพำะเจำะจง หจก. พำณิชย์เจริญ 16,400.00        หจก. พำณิชย์เจริญ 16,400.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2565

และพัฒนำอำชีพปักผ้ำชำวเขำ ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี  24 ส.ค. 65

10 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำป่ำสุสำน หมู่ท่ี 6 280,000.00       285,000.00           เฉพำะจำะจง นำยประยูร  แก้วสุ 280,000.00      นำยประยูร  แก้วสุ 280,000.00      เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 62/25

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี 29  ส.ค. 65

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  สิงหำคม  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ


