
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


