
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  ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 1/2565

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 28,800.00      28,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จ้ากัด 28,800.00        บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จ้ากัด 28,800.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาเช่าเลขท่ี 2/2565

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

3 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นายพิชชเนรินทร์ ยศสวรินทร์ 72,000.00        นายพิชชเนรินทร์ ยศสวัสด์ิ 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2565

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

4 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและรักษาสวน 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นายสงกรานต์  บ้านสระ 72,000.00        นายสงกรานต์  บ้านสระ 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2565

สาธารณะ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

5 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและรักษาสวน 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นางแสงเพียร  บ้านสระ 72,000.00        นายแสงเพียร  บ้านสระ 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2565

สาธารณะ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

6 จ้างเหมาคนงานท้าความสะอาดอาคาร 90,000.00      90,000.00    เฉพาะจาะจง นายพยงค์  กาหลง 90,000.00        นายพยงค์  กาหลง 90,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2565

สถานท่ี ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

7 ค่าจ้างเหมาจัดท้าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 78,000.00      78,000.00    เฉพาะจาะจง นายกิตติพันธ์   บ้านสระ 78,000.00        นายกิตติพันธ์   บ้านสระ 78,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2565

ทรัพย์สิน ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.   2564

 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม  2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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8 ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง นางพิชญา   คิดถูก 72,000.00        นางพิชญา   คิดถูก 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 8/2565

ศพด. อบต.สระ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

9 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ อบต.สระ 84,000.00      84,000.00    เฉพาะจาะจง นายศักด์ิดา  บ้านสระ 84,000.00        นายศักด์ิดา  บ้านสระ 84,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 9/2565

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

10 ค่าจ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ อบต.สระ 84,000.00      84,000.00    เฉพาะจาะจง นายปิยะพันธ์ุ  คิดถูก 84,000.00        นายปิยะพันธ์ุ  คิดถูก 84,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 10/2565

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

11 ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการกองทุนหลัก 72,000.00      72,000.00    เฉพาะจาะจง น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 72,000.00        น.ส.สุรีรัตน์   บ้านสระ 72,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 11/2565

ประกันสุขภาพ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

12 ค่าจ้างเหมาคนงานโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 60,000.00      60,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส. มณทิรา  บ้านสระ 60,000.00        น.ส. มณทิรา  บ้านสระ 60,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 12/2565

2019 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564

13 จ้างเหมางานธุรการสวัสดิการสังตมและ 66,000.00      66,000.00    เฉพาะจาะจง น.ส. วิสุดา   ฟ้าแลบ 66,000.00        น.ส. วิสุดา   ฟ้าแลบ 66,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 13/2565

สังคมสงเคราะห์ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2564
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14 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลรักษาโคมไฟฟ้า 69,000.00      69,000.00    เฉพาะจาะจง นายพงศกร   อินต๊ะยศ 69,000.00        นายพงศกร   อินต๊ะยศ 69,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 14/2565

สาธารณะ ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2564

15 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ้ารุงรักษา 36,000.00      36,000.00    เฉพาะจาะจง นายจีรายุ   อุทธา 36,000.00        นายจีรายุ   อุทธา 36,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 15/2565

ระบบประปา หมู่ 1 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2564

16 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ้ารุงรักษา 10,800.00      108,000.00  เฉพาะจาะจง นายเกษม   เป็งบุญมา 108,000.00      นายเกษม   เป็งบุญมา 108,000.00  ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2565

ระบบประปา หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 10 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2564

17 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ้ารุงรักษา 75,000.00      75,000.00    เฉพาะจาะจง นายอุเทน  โพทา 75,000.00        นายอุเทน  โพทา 75,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 17/2565

สถานีสูบน้้า บ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2564

18 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลและบ้ารุงรักษา 75,000.00      75,000.00    เฉพาะจาะจง นายธนากร   ฟ้าแลบ 75,000.00        นายธนากร   ฟ้าแลบ 75,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 18/2565

สถานีสูบน้้า บ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2564

19 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส้ารวจกองช่าง 60,000.00      60,000.00    เฉพาะจาะจง นายรัชพล   จุมปูป้อ 60,000.00        นายรัชพล   จุมปูป้อ 60,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาจ้างเลขท่ี 19/2565

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี  1 ต.ค. 2564

20 ค่าจัดซ้ือน้้าด่ืมสะอาด 10,000.00      10,000.00    เฉพาะจาะจง นางบุษบา   ข้างสาร 10,000.00        นางบุษบา   ข้างสาร 10,000.00    ผู้รับจ้างรายเดิม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565

ส่งงานจ้างตามก้าหนด ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2564
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21 ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณท่ีท้าการ อบต.สระ 8,900.00        8,900.00       เฉพาะเจาะจง นายเรืองศักด์ิ  เผ่าต๊ะใจ 8,900.00          นายเรืองศักด์ิ  เผ่าต๊ะใจ 8,900.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   6 ต.ค. 2564

22 ค่าจ้างจัดท้าป้ายไวนิลพร้อมติดต้ัง และ 12,470.00      12,470.00    เฉพาะเจาะจง มีนแอนด์มิว มีเดีย 12,470.00        มีนแอนด์มิว มีเดีย 12,470.00    เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2565

ตรายาง การเลือกต้ับงนายก อบต.และ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   27 ต.ค. 2564

สมาชิก อบต.สระ

23 ค่าจ้างซ่อมแซมและบ้ารุงรักษารถยนต์ 8,000.00        8,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ดอนเงินบริการ 8,000.00          ร้านอู่ดอนเงินบริการ 8,000.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565

ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 1996 พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   27 ต.ค. 2564
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1 ค่าจัดซ้ือาอหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียน 431,376.40     431,376.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟชรมิลค์ 431,376.40      บริษัท เชียงใหม่เฟชรมิลค์ 431,376.40     ผู้รับจ้างรายเดิม  สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 20/2565

ท่ี 2/2564 และปิดภาคเรียน ปี 2564 จ ากัด จ ากัด ส่งงานจ้างตามก าหนด ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2564

2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 1,205,000.00  1,205,000.00  คัดเลือก หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,200,000.00   หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,200,000.00  เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 21/2565

บ้านสระใต้ หมู่ท่ี 4 บ้านสระใต้ ต าบลสระ หจก. ธนูกรุ๊ป 2002 1,204,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  4 พ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ต าบลสระ ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 1,950,000.00  1,955,664.54  คัดเลือก หจก. เมืองมางวัสดุภัณฑ์ 1,950,000.00   หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,945,000.00  เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 22/2565

บ้านห้วยก้ังปลา รหัสทางหลวงท้องถ่ิน หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง 1,949,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  4 พ.ย. 2564

พย.ถ.66-002 กว้าง 4 เมตร ยาว 896 เมตร หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,945,000.00   ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 3,584 ตารางเมตร องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

4 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแป้น 3,195,000.00  3,203,691.97  คัดเลือก หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง 3,185,000.00   หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง 3,185,000.00  เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 23/2565

เหนือ รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พ.ย. ถ.66-003 หจก. เชียงม่วนอินทราณี 3,190,000.00   และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  4 พ.ย. 2564

บ้านสระใต้ หมู่ท่ี 4 ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว

1,676 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,866 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน

จังหวัดพะเยา

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงก่อสร้าง 30,000.00       30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันท์วัสดุก่อสร้าง 30,000.00        ร้านสุนันท์วัสดุก่อสร้าง 30,000.00       เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  5/2565

ห้องน้ าให้เหมาะสมกับคนพิการ บ้านนายตาล และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   8 พ.ย. 2564

ม่ังมูล เลขท่ี 51 หมู่ 5

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงก่อสร้าง 30,000.00       30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันท์วัสดุก่อสร้าง 30,000.00        ร้านสุนันท์วัสดุก่อสร้าง 30,000.00       เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  6/2565

ห้องน้ าให้เหมาะสมกับคนพิการ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   8 พ.ย. 2564

บ้านนายวัล บุญเลิศ เลขท่ี 59 หมู่ 8



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

7 ค่าจัดซ้ือสารส้ม จ านวน 2,500 กก. ๆ ละ 50,000.00       50,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาเซฟต้ีเซลส์ 50,000.00        หจก. พะเยาเซฟต้ีเซลส์ 50,000.00       เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  7/2565

20 บาท แอน์เซอร์วิส แอน์เซอร์วิส และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   10 พ.ย. 2564

8 ค่าจัดซ้ือกระดานขีดคะแนนผู้สมัครสมาชิก 49,400.00       49,400.00       เฉพาะเจาะจง นายเรืองศักด์ิ  เผ่าต๊ะใจ 48,100.00        นายเรืองศักด์ิ  เผ่าต๊ะใจ 48,100.00       เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  8/2565

และนายก อบต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   11 พ.ย. 2564

9 ค่าซ่อมแซมตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าและระบบ 46,337.25       46,337.25       เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  อ่อนแก้ว 46,000.00        นายบุญเรือง  อ่อนแก้ว 46,000.00       เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  9/2565

ส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าฟ้าใต้ 2 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   15 พ.ย. 2564

หมู่ 11 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาและ 69,400.00       69,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 69,400.00        ร้านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 69,400.00       เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  10/2565

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   15 พ.ย. 2564

11 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณท่ีท าการองค์การ 6,779.00          6,779.00         เฉพาะเจาะจง นายเรืองศักด์ิ  เผ่าต๊ะใจ 6,779.00          นายเรืองศักด์ิ  เผ่าต๊ะใจ 6,779.00         เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  11/2565

บริหารส่วนต าบลสระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   19 พ.ย. 2564

12 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ส าหรับการเลือกต้ัง 107,236.00     107,236.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทพรรคพวกกัน จ ากัด 107,236.00      บริษัทพรรคพวกกัน จ ากัด 107,236.00     เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  12/2565

สมาชิกสภาท้องถ่ินและนายก อบต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   19 พ.ย. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

13 จ้างเหมาเล้ียงรับรองการเลือกต้ังสมาชิกสภา 23,500.00       23,500.00       เฉพาะเจาะจง นางเมตตา  อุ่นเรือน 23,500.00        นางเมตตา  อุ่นเรือน 23,500.00       เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  13/2565

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   19 พ.ย. 2564

14 จ้างจัดท าป้ายประกาศคะแนนการเลือกต้ัง 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาวุฒิ  เร่งเร็ว 4,500.00          นายเจษฎาวุฒิ  เร่งเร็ว 4,500.00         เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  14/2565

สมาชิกสภาและนายก อบต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   22 พ.ย. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุด 498,000.00       500,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 496,000.00       หจก. สุพิชญาการโยธา 496,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 24/2565

ชมวิวเหมืองแร่บ้านสระ หมู่ 10 ต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2564

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน 280,000.00       285,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 279,000.00       หจก. สุพิชญาการโยธา 279,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 25/2565

จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 3 ธ.ค. 2564

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน 51,000.00         52,600.00             เฉพาะเจาะจง นายผวน พิเคราะห์ 50,000.00          นายผวน พิเคราะห์ 50,000.00          เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 26/2565

จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   3 ธ.ค. 2564

4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3  ต.สระ อ.เชียงม่วน 81,000.00         82,000.00             เฉพาะเจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 80,000.00          นายผวน  พิเคราะห์ 80,000.00          เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 27/2565

จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  3 ธ.ค. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน 176,000.00       180,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 175,000.00       หจก. สุพิชญาการโยธา 175,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 28/2565

จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   7 ธ.ค. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30 เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30 เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

6 จ้างเหมาท าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 7,540.00           7,540.00               เฉพาะเจาะจง นางเมตตา อุ่นเรือน 7,540.00            นางเมตตา อุ่นเรือน 7,540.00            เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2565

ตามโครงการพัฒนาส่ือให้ความรู้และสร้าง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   9 ธ.ค. 2564

เคลือข่ายเยาวชนอนุรักษ์บรรพชีวินแหล่ง

เหมืองเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

7 วัสดุตามโครงการพัฒนาส่ือให้ความรู้และสร้าง 8,700.00           8,700.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 8,700.00            หจก. พาณิชย์เจริญ 8,700.00            เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2565

เคลือข่ายเยาวชนอนุรักษ์บรรพชีวินแหล่ง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   9 ธ.ค. 2564

เหมืองเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสาน 496,000.00       498,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองมางวัสดุภัณฑ์ 495,000.00       หจก. เมืองมางวัสดุภัณฑ์ 495,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 29/2565

บ้านท่าฟ้าหล่าย หมู่ท่ี 6 บ้านท่าฟ้าหล่าย และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   13 ธ.ค. 2564

ต าบลสระ กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า  900

ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลสระ

อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน 122,000.00       124,000.00           เฉพาะเจาะจง นายผวน พิเคราะห์ 121,000.00       นายผวน พิเคราะห์ 121,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 30/2565

จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   14  ธ.ค. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30 เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

10 ก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ท่ี 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน 100,000.00       100,000.00           เฉพาะเจาะจง นายทิตย์  บรรจง 100,000.00       นายทิตย์  บรรจง 100,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 31/2565

จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   16  ธ.ค. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

11 ก่อสร้างฝาย คสล ห้วยลาน หมู่ท่ี 12 ต.สระ 280,000.00       280,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 278,000.00       หจก. ขวัญชัยการโยธา 278,000.00       เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 32/2565

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   16  ธ.ค. 2564

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

12 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุดชมวิวบ่อเหมืองเชียงม่วน 30,000.00         30,000.00             เฉพาะเจาะจง นายวุฒิไกร  เข่ือนแก้ว 29,000.00          นายวุฒิไกร  เข่ือนแก้ว 29,000.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2565

บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   22 ธ.ค. 2564

จ.พะเยา ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

13 ก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงบ่มยาบ้านท่าฟ้าใหม่ 1,324,000.00    1,330,000.00        คัดเลือก หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,320,000.00     หจก. เชียงม่วนอินทราณี 1,320,000.00     เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 33/2565

หมู่ 7 บ้านท่าฟ้าใหม่ ต.สระ กว้าง 3 ม. ยาว หจก. บุญบารมี ก่อสร้าง 1,324,000.00     และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  30 ธ.ค. 2564

800 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า หจก. อินทร์จันทร์ก่อสร้าง 1,323,000.00     ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบล

สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  ธันวำคม  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30 เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

14 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งหนอง-บ้าน 2,641,000.00    2,740,227.51        คัดเลือก หจก. บุญบารมี ก่อสร้าง 2,641,000.00     หจก. เชียงม่วนอินทราณี 2,638,000.00     เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 34/2565

ท่าฟ้าสีทอง หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งหนอง ต าบลสระ หจก. เชียงม่วนอินทราณี 2,638,000.00     และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  30 ธ.ค. 2564

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. หจก. อินทร์จันทร์ก่อสร้าง 2,640,000.00     ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร

อบต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมหลังคาร่ัว ท่ีท าการองค์การบริหาร 7,700.00           7,700.00               เฉพาะเจาะจง นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 7,500.00          นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 7,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2565

ส่วนต าบลสระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  25 ม.ค. 2565

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มกรำคม  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31   เดือน  มกรำคม   พ.ศ.   2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วยแหนใต้ 69,000.00         69,000.00          เฉพาะเจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 68,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 68,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 35/2565

บ้านราษฎร์พัฒฯ หมู่ 8 ต.สระ อ.เชียงม่วน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   4 ก.พ. 2565

จ.พะเยา ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 จ้างซ่อมแซมถนนสายทางห้วยศรีก ้า 20,400.00         20,400.00          เฉพาะเจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 20,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 20,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 36/2565

บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ 8 ต.สระ อ.เชียงม่วน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   4 ก.พ. 2565

จ.พะเยา ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว .

3 จ้างซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นห้วยหินฝน 126,000.00       126,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 125,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 125,000.00      เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 37/2565

แง่ซ้าย จ้านวน 2 แห่ง บ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   4 ก.พ. 2565

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว .

4 จ้างขุดลอกล้าห้วยแหน บ้านราษฎร์พัฒนา 46,700.00         46,700.00          เฉพาะเจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 46,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 46,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 38/2565

หมู่ 8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   7 ก.พ. 2565

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว .

5 จ้างซ่อมแซมอาคารระบายน ้าล้นห้วยน ้าจ๋าน 82,000.00         82,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 810,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 810,000.00      เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 39/2565

บ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 ต.สระ อ.เชียงม่วน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   7 ก.พ. 2565

จ.พะเยา ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว .

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 68,000.00         68,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านโยแอร์ 66,000.00        ร้านโยแอร์ 66,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี  19/2565

แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั ง) ย่ีห้อ Carrier และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   7 ก.พ.  2565

รุ่น 42ABF013 ขนาด 12,000 บีทียู

จ้านวน  4 เคร่ือง

7 จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 34,000.00         34,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านโยแอร์ 33,000.00        ร้านโยแอร์ 330,000.00      เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี  20/2565

แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั ง) ย่ีห้อ Carrier และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   7 ก.พ.  2565

รุ่น 42ABF013 ขนาด 12,000 บีทียู

 ศพด. บ้านสระ จ้านวน  2  เคร่ือง

8 จัดซื อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 26,563.00         26,563.00          เฉพาะเจาะจง นายสวิน   สืบแสน 26,563.00        นายสวิน   สืบแสน 26,563.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี  21/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   7 ก.พ.  2565

9 จัดซื อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า 34,600.00         34,600.00          เฉพาะเจาะจง นายสวิน   สืบแสน 34,000.00        นายสวิน   สืบแสน 34,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี  22/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   7 ก.พ.  2565

10 จ้างซ่อมแซฒรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 1,350.00           1,350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านช่างโก้ไดนาโม 1,350.00          ร้านช่างโก้ไดนาโม 1,350.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  23/2565

81-0380 พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   7 ก.พ.  2565

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

11 จ้างซ่อมแซมคลองส่งน ้าสายคลองทุ่งหลวง 26,000.00         26,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 25,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 25,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 40/2565

หมู่ท่ี 12 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   15 ก.พ. 2565

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว .

12 จ้างซ่อมแซมถนนสายทางนาบัว บ้านนาบัว 36,000.00         36,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 35,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 35,000.00        เสนอราคารายเดียว สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 41/2565

หมู่ท่ี 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   15 ก.พ. 2565

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว .

13 จัดซื อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 8 รายการ 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 10,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 10,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซื อเลขท่ี  24/2565

ตามโครงการสนับสนุนการด้าเนินงานการจัด และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   21 ก.พ.  2565

บริการศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป อบต.สระ

14 จ้างขุดตักและปรับเกล่ียบ่อขยะ โดยใช้เคร่ือง 31,700.00         31,700.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 31,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 31,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี  25/2565

จักรกล ในเขตต้าบลสระ อ้าเภอเชียงม่วน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   21 ก.พ.  2565

จังหวัดพะเยา

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   28   เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 5 ตัว 20,000.00         20,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 20,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 20,000.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที   27/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที    21  มี.ค.  2565

ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 4,000.00           4,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 4,000.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 4,000.00          เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที   28/25655

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที    21  มี.ค.  2565

ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 จัดซ้ือโซฟาไม้ จ านวน 1 ชุด 15,000.00         15,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 15,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 15,000.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที   29/25655

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที    21  มี.ค.  2565

ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

4 จัดซ้ือเครื องส ารองไฟฟ้า UPS 1200 VA 17,400.00         17,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 17,400.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 17,400.00        เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที   30/25655

ยี ห้อ SUN Micro จ านวน 3 เครื อง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที    21  มี.ค.  2565

ผู้สั งจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

5 จัดซ้ือเครื องปรับอากาศแบบแยกส่วน 17,000.00         16,800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโยแอร์ 16,500.00        ร้านโยแอร์ 16,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบสั งซ้ือเลขที   31/2565

แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดต้ัง) ยี ห้อ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที    21  มี.ค.  2565

Carrier รุ่น 42AAF013-A ขนาด 12,000

BTU  จ านวน 1 เครื อง

6 จ้างย้ายและซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 10,700.00         10,700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโยแอร์ 10,700.00        ร้านโยแอร์ 10,700.00        เสนอราคารายเดียว ใบสั งจ้างบเลขที   32/2565

ส านักงาน อบต.สระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันที    21  มี.ค.  2565

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มีนำคม   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต ท่ีท าการ 253,000.00       253,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 252,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 252,000.00      เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 42/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 1 เม.ย. 2565

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8 ต.สระ 48,000.00         48,000.00             เฉพาะเจาะจง นายผวน  พิเคราะห์ 47,000.00        นายผวน  พิเคราะห์ 47,000.00        เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 43/2565

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2565

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

3 โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน หมู่ท่ี 5 126,000.00       133,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ขวัญชัยการโยธา 125,000.00      หจก. ขวัญชัยการโยธา 125,000.00      เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 44/2565

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 12  เม.ย. 2565

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

4 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย อบต.สระ 33,420.00         33,420.00             เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพันธ์ุอะหล่ัย 33,420.00        ร้านชุมพันธ์ุอะหล่ัย 33,420.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างบเลขท่ี  33/2565

ทะเบียน 81-0380 พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   12 เม.ย.  2565

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  เมษำยน   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี  29  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



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



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ ำนวน 87 ถุง 26,300.00        26,300.00             เฉพำะเจำะจง นำงสมัย   บ้ำนสระ 26,300.00        นำงสมัย   บ้ำนสระ 26,300.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2565

ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี  1 มิ.ย. 65

2 โครงกำรต่อเติมหอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ 13 83,000.00        86,000.00             เฉพำะเจำะจง นำยทิตย์  บรรจง 83,000.00        นำยทิตย์  บรรจง 83,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 56/25

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี  13 มิ.ย. 65

3 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ 133,000.00      133,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 132,000.00      นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 132,000.00      เสนอรำคำรำยเดียว  สัญญำจ้ำงก่สอร้ำงเลขท่ี 57/25

ศพด. อบต.สระ ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี  14 มิ.ย. 65

4 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ ำนวน 33 ถุง 9,900.00          9,900.00               เฉพำะเจำะจง นำงสมัย   บ้ำนสระ 9,900.00          นำงสมัย   บ้ำนสระ 9,900.00          เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2565

ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี  23 มิ.ย. 65

5 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนเข้ำสู่พ้ืนท่ีกำรเกำ๖ตสำย 38,520.00        38,520.00             เฉพำะเจำะจง นำยธวัชขชัย  ฟ้ำแลบ 36,000.00        นำยธวัชขชัย  ฟ้ำแลบ 36,000.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2565

ห้วยศรีก้ ำ หมู่ 10 ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี   24 มิ.ย. 65

6 จ้ำงขุดดินตะกอนอำคำรสูบน้ ำ สถำนีสูบน้ ำด้วย 11,200.00        11,200.00             เฉพำะเจำะจง นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 11,200.00        นำยสมำน  ฟ้ำแลบ 11,200.00        เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 49/2565

ไฟฟ้ำบ้ำนทุ่งหนอง ต.สระ ส่งงำนตำมก ำหนด ลงวันท่ี   24 มิ.ย. 65

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  มิถุนำยน 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   30  เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการซ่อมแซมแพสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน 78,500.00         78,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก. สันก้าแพง 78,500.00       หจก. สันก้าแพง 78,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 50/2565

ท่าฟ้าใต้ และสถานีสูบบ้านทุ่งหนอง หมู่ 5 มอเตอร์กรุ๊ป มอเตอร์กรุ๊ป ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   1 ก.ค. 65

2 โครงการปรับปรุงท่ีท้าการ อบต.สระ 156,000.00       154,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 153,000.00     นายสมาน  ฟ้าแลบ 153,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 58/25

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี 6 ก.ค. 65

3 โครงการต่อเติมหลังคาอาคารบรรพชีวินเหมือง 21,000.00         237,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 210,000.00     นายสมาน  ฟ้าแลบ 210,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 59/25

เชียงม่วน ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี  7  ก.ค. 65

4 จัดซื อทรายเคลือบสารก้าจัดลูกน ้ายุงลาย 45,000.00         45,000.00             เฉพาะเจาะจง เบนโซ่ซัพพลายย์ 45,000.00       เบนโซ่ซัพพลายย์ 45,000.00        เสนอราคาต้่าสุด ใบส่ังซื อเลขท่ี 51/2565

จ้านวน 15  ถัง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี   18 ก.ค. 65

ผู้ส่ังซื อเรียบร้อยแล้ว

5 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (ไป-กลับ) 56,000.00         56,000.00             เฉพาะเจาะจง นายธรรมรัตน์  บุญชุม 56,000.00       นายธรรมรัตน์  บุญชุม 56,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2565

ส่งงานตามก้าหนด ลงวันท่ี   26  ก.ค. 65

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กรกฎำคม  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี   29  เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



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



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบพลังงาน 100,000.00       100,000.00       เฉพาะจาะจง ร้านวชิระ 99,990.00        ร้านวชิระ 99,990.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 63/65

แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  2 ก.ย. 2565

2 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 854,000.00       850,000.00       เฉพาะจาะจง บริษัท  โตโยต้าริช จ ากัด 849,000.00      บริษัท  โตโยต้าริช จ ากัด 849,000.00      เป็นผู้มีคุณสมบัติโดยตรง  สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 64/65

แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน เพียงรายเดียว และปฏิบัติ ลงวันท่ี  5 ก.ย. 2565

ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ

ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน (ฉบับท่ี 2)

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 153,000.00       160,000.00       เฉพาะจาะจง นายสลักษ์  มูลศรี 153,000.00      นายสลักษ์  มูลศรี 153,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 65/65

สายหนองหม่อน หมู่ 5 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  12 ก.ย. 2565

4 โครงการซ่อมแซมถนนสายทางทุ่งปู่เหล็ก 36,000.00         36,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 36,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 36,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 66/25

บ้านสระเหนือ หมู่ 3 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 12 ก.ย. 65

5 โครงการปรับปรุงหอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่ 3,852.00           3,852.00            เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ชัย กงอแก้ว 3,852.00          นายนิวัฒน์ชัย กงอแก้ว 3,852.00          เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2565

บ้าน หมู่ 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  16 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

6 โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร หมู่ท่ี 2 4,360.00           4,360.00            เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ชัย กงอแก้ว 4,360.00          นายนิวัฒน์ชัย กงอแก้ว 4,360.00          เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2565

ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  16 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

7 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ 1 ต.สระ 66,338.00         66,338.00          เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ชัย กงอแก้ว 66,338.00        นายนิวัฒน์ชัย กงอแก้ว 66,338.00        เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 67/65

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  20 ก.ย. 2565

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

8 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล 22,000.00         22,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกันเองไอที 22,000.00        ร้านกันเองไอที 22,000.00        เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาซ้ือขายเลขท่ี 68/65

ย่ีห้อ Acer จ านวน 1 เคร่ือง และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  22 ก.ย. 2565

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

9 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดรางเล่ือน จ านวน 1 ตู้ 120,000.00       120,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 120,000.00      หจก. พาณิชย์เจริญ 120,000.00      เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  22 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

10 จัดซ้ือชุดเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 20,000.00         20,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 20,000.00        หจก. พาณิชย์เจริญ 20,000.00        เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  22 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

11 จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว (ส านักปลัด) 6,000.00           6,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 6,000.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 6,000.00          เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  22 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

12 จัดซ้ือเก้าอ้ีส าน้ักงาน จ านวน 1 ตัว (ส านักปลัด) 2,000.00           2,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 2,000.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 2,000.00          เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  22 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

13 จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว (กองช่าง) 6,000.00           6,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 6,000.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 6,000.00          เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  22 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

14 จัดซ้ือเก้าอ้ีส าน้ักงาน จ านวน 1 ตัว (กองช่าง) 2,000.00           2,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก. พาณิชย์เจริญ 2,000.00          หจก. พาณิชย์เจริญ 2,000.00          เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2565

และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  22 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

15 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปชนิดถุง น้ าหนัก 70,000.00         70,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนาทเทเลอร์ 70,000.00        ร้านนาทเทเลอร์ 70,000.00        เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2565

20 กก. และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  23 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

16 โครงการติดต้ังถังเก็บน้ า หมู่ท่ี 4 ต.สระ 180,000.00       194,740.00       เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 36,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 36,000.00        เสนอราคาต่ าสุด  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 69/25

อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี 26 ก.ย. 65

ผู้ส่ังจ้างเรียบร้อยแล้ว

ส่งงานตามก าหนด

17 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 24,495.00         24,495.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 24,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 24,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 70/25

ท่ีน้ าท่วมขัง บ้านสระใต้ หมู่ 4 ต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 26 ก.ย. 65

18 โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ าล้นอ่าง 35,860.00         35,860.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 35,500.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 35,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 71/25

ห้วยศรีก้ า บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ 8 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี 26 ก.ย. 65

19 โครงการซ่อมแซมถนนสายทางรอบบ่อเหมือง 20,954.00         20,954.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 20,500.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 20,500.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 72/25

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  27 ก.ย. 65

20 โครงการซ่อมแซมถนนทางน้ าผ่าน จุดท่ี 1 18,000.00         18,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 18,000.00        นายสมาน  ฟ้าแลบ 18,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 73/25

ทรายขาว หมู่ 8 จุดท่ี 2 ห้วยแป้น หมู่ 4 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  27 ก.ย. 65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

21 โครงการซ่อมแซมคันสระเก็บน้ าห้วยม่วง 96,834.00         96,834.00          เฉพาะเจาะจง นายสมาน  บัวแดง 96,000.00        นายสมาน  บัวแดง 96,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 74/25

บ้านท่าฟ้าสีทอง หมู่ 11 ต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  27 ก.ย. 65

22 โครงการซ่อมแซมคันล าเหมืองสายทุ่งฮ้ิน 9,789.00           9,789.00            เฉพาะเจาะจง นายณฤทธ์  กัญญา 9,500.00          นายณฤทธ์  กัญญา 9,500.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2565

บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 2 ต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   27 ก.ย. 65

23 โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ าไฟฟ้า 9,476.00           9,476.00            เฉพาะเจาะจง นายนัฐวุฒิ   บัวแดง 9,400.00          นายนัฐวุฒิ   บัวแดง 9,400.00          เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 70/2565

บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ต.สระ ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   27 ก.ย. 65

24 จ้างซ่อมแซฒคลองส่งน้ า สายทุ่งปู่เหล็ก 15,450.00         15,450.00          เฉพาะเจาะจง นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 15,400.00        นายบรรเทา  ฟ้าแลบ 15,400.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 71/2565

สายนาน้ าฟ้า หมู่ 8 ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   27 ก.ย. 65

25 จ้างแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ าอุดตัน 11,606.00         11,606.00          เฉพาะเจาะจง น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 11,500.00        น.ส. สุมิตา  แก้วสุ 11,500.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 72/2565

บ้านท่าฟ้าใหม่ หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   28 ก.ย. 65

26 โครงการซ่อมแซมถนนทางเกษตรบ้านนาบัว 52,037.00         52,037.00          เฉพาะเจาะจง นายทิตย์   บรรจง 52,000.00        นายทิตย์   บรรจง 52,000.00        เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 75/25

หมู่ 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  28 ก.ย. 65

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

27 โครงการก่อสร้างถนนทางน้ าผ่านล าห้วยสระ 339,000.00       338,041.00       เฉพาะเจาะจง หจก. สุพิชญาการโยธา 337,000.00      หจก. สุพิชญาการโยธา 337,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 76/25

บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  29 ก.ย. 65

28 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนนกรวดทรายแม่น้ า 480,000.00       480,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ฟ้าแลบ 480,000.00      นายสมาน  ฟ้าแลบ 480,000.00      เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2565

สายทางการกษตร ต.สระ อ.เชียงม่วน และได้รับความเห็นชอบ ลงวันท่ี  29 ก.ย. 65

ผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว

29 จ้างซ่อมแซมมุ้งลวด ศพด. ในเขตพ้ืนท่ี อบต.สระ 63,827.40         63,827.40          เฉพาะเจาะจง โชติอลูมิเนียม 63,000.00        โชติอลูมิเนียม 63,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 74/2565

ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   29 ก.ย. 65

30 จ้างด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 25,000.00         25,000.00          เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยพยาบาลบรม 25,000.00        วิทยาลัยพยาบาลบรม 25,000.00        เสนอราคารายเดียว ใบส่ังจ้างเลขท่ี 75/2565

ต่อการได้รับบริการของ อบต.สระ ปี 2565 ราชชนนีพะเยา ราชชนนีพะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี   30 ก.ย. 65

31 โครงการติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริต 193,000.00       193,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดร  สิทธิอักษร 193,000.00      นายอุดร  สิทธิอักษร 193,000.00      เสนอราคารายเดียว  สัญญาจ้างก่สอร้างเลขท่ี 77/25

อบต.สระ หมู่ 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ส่งงานตามก าหนด ลงวันท่ี  30 ก.ย. 65

รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน  กันยำยน   2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยำ

วันท่ี    30 เดือน  กันยำยน  พ.ศ.   2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ


