
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


