
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


