
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


