
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง   วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

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
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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


