
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างตัดหญ้าบริเวณส านักงานท่ีท าการ อบต.สระ 8,697.00           8,697.00               เฉพาะจาะจง นายเรืองศักด์ิ เผ่าต๊ะใจ 8,697.00          นายเรืองศักด์ิ เผ่าต๊ะใจ 8,697.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2565

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   2 พ.ค. 65

2 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลอาคารนิทรรศการเหมือง 25,000.00         25,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส. ปริชมน  แก้วภู 25,000.00        น.ส. ปริชมน  แก้วภู 25,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างเลขท่ี 45/2565

แร่บ้านสระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   2 พ.ค. 65

3 โครงการก่อสร้างห้องน  าท่ีท าการ อบต.สระ 458,000.00       465,000.00           เฉพาะจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 457,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 457,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 46/25

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 3 พ.ค. 65

4 จ้างซ่อมแซมถนนข้ามห้วยกั งปลา หมู่ 13 24,000.00         24,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 24,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 24,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 37/2565

ต.สร อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   3 พ.ค. 65

5 จ้างซ่อมแซมอาคารระบายน  าล้นห้วยศรีก  า 63,900.00         63,900.00             เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 63,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 63,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 38/2565

บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ 8 ต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  5 พ.ค. 65

6 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เคร่ืองสูบน  าระบบประปา 21,700.00         21,700.00             เฉพาะเจาะจง นายประยงค์  ไขยลังกา 21,000.00        นายประยงค์  ไขยลังกา 21,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2565

หมู่บ้าน ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  5 พ.ค. 65

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. หมู่ท่ี 1 28,000.00         28,000.00             เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 28,000.00        น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 28,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 47/25

(แห่งท่ี 2) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 10 พ.ค. 65

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. หมู่ท่ี 11 43,000.00         415,400.00           เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 42,500.00        น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 42,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 48/25

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 10 พ.ค. 65

9 โครงการวางท่อส่งน  าเข้าสู่พื นท่ีการเกษตร 59,000.00         58,000.00             เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 58,000.00        น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 58,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 49/25

สายอ่างห้วยไถ หมู่ 1 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 10 พ.ค. 65

10 โครงการปรับปรุงคลองส่งน  าดาดคอนกรีต 154,000.00       154,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 153,000.00      น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 153,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 50/25

ทุ่งขาม หมู่ 1 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 11 พ.ค. 65

11 โครงการปรับปรุงโรงน  าด่ืม บ้านท่าฟ้าใต้ 30,000.00         30,000.00             เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 30,000.00        น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 30,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 51/25

หมู่ 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 11 พ.ค. 65

12 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. หมู่ท่ี 3 10,000.00         10,400.00             เฉพาะเจาะจง นายทิตย์  บรรจง 10,000.00        นายทิตย์  บรรจง 10,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 52/25

 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 12 พ.ค. 65

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. หมู่ท่ี 3 106,000.00       104,000.00           เฉพาะเจาะจง นายทิตย์  บรรจง 103,500.00      นายทิตย์  บรรจง 103,500.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 53/25

 (แห่งท่ี 2) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 12 พ.ค. 65

14 จัดซื อถุงยังชีพ จ านวน 87 ถุง 26,100.00         26,100.00             เฉพาะเจาะจง นางสมัย   บ้านสระ 26,100.00        นางสมัย   บ้านสระ 26,100.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี 40/2565

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  12 พ.ค. 65

15 ค่าจัดซื อาอหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียน 465,082.40       465,082.40           เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟชรมิลค์ 465,082.40      บริษัท เชียงใหม่เฟชรมิลค์ 465,082.40      ผู้รับจ้างรายเดิม  สัญญาซื อขายเลขท่ี 54/2565

ท่ี 1/2565 และปิดภาคเรียน ปี 2565 จ ากัด จ ากัด ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 13 พ.ค. 65

16 โครงการก่อสร้างรั วท่ีท าการ อบต.สระ 461,000.00       461,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 458,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 458,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 55/25

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 25 พ.ค. 65

17 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,637.00         40,637.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 40,637.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 40,637.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซื อเลขท่ี 41/2565

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ค. 65

18 จัดซื อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 72,370.00         72,370.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 72,370.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 723,740.00      ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซื อเลขท่ี 42/2565

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ค. 65

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

19 จัดซื อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 29,812.00         29,812.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 29,812.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 29,812.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซื อเลขท่ี 43/2565

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ค. 65

20 จัดซื อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 20,286.00         20,286.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 20,286.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 20,286.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซื อเลขท่ี 44/2565

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ค. 65

21 จัดซื อวัสดุส านักงานกองการศึกษาฯ 18,030.00         18,030.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 18,030.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 18,030.00        ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซื อเลขท่ี 45/2565

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 30 พ.ค. 65

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤษภำคม   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   31  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ


