
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2563 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือ

จาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
สํานักปลัด เดือน ตุลาคม 2563 

8,219.80 24,228.54 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

24,228.54 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

24,228.54 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-014/64 
1 ตุลาคม 2563  

2. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองชาง เดือน ตุลาคม 2563 

- - 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-015/64 

1 ตุลาคม 2562 

3. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองคลัง ประจําเดือน ตุลาคม 2563 

- - 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-016/64 

1 ตุลาคม 2562 

4. 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร สํานักปลัด
ประจําเดือน ตุลาคม 2563 

3,000.- 3,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
3,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวสิ 
3,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-017/64 
1 ตุลาคม 2562 

5. 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร กองชาง
ประจําเดือน ตุลาคม 2563 

2,000.- 2,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
2,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวสิ 
2,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-016/64 
1 ตุลาคม 2562 

6. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานนักการ 
ภารโรง ประจําเดือน ตุลาคม 2563 

7,420.- 7,420.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสงกรานต วิชา 

7,420.- 
นายสงกรานต วิชา 

7,420.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0005/64 

1 ต.ค. 2563 

7. 

จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
เจาหนาที่จัดเก็บรายได ประจําเดือน 
ตุลาคม 2563 

7,790.- 7,790.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวกมลวรรณ  
จันทรตะเคียน 

7,790.- 

นางสาวกมลวรรณ  
จันทรตะเคียน 

7,790.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0006/64 
1 ต.ค. 2563 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจดัจาง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

8 

จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
พัสดุ ประจําเดือน ตุลาคม 
2563 

7,350.- 7,350.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวชลธิชา ปญญา 

7,350.- 
นางสาวชลธิชา ปญญา 

7,350.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0007/64 

1 ต.ค. 2563 

9 

จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางโยธา ประจําเดือน ตุลาคม 
2563 9,000.- 9,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสิทธชิัย  มูลศิริ 
9,000.- 

นายสิทธชิัย  มูลศิริ 
9,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0008/64 
1 ต.ค. 2563 

10 

จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางสํารวจ ประจําเดือน 
ตุลาคม 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายชัยนันท  เครือจิตร 

9,000.- 
นายชัยนันท  เครือจิตร 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0009/64 

1 ต.ค. 2563 

11. 

จางเหมาบริการตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา ประจําเดือน ตุลาคม 
2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอนันต  ปานใจ 

9,000.- 
นายอนันต  ปานใจ 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0010/64 

1 ต.ค. 2563 

12. 

จางเหมาบริการ ตําแหนง 
พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา ประจําเดือน ตุลาคม 
2563 

8,480.- 8,480.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

8,480.- 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

8,480.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0011/64 

1 ต.ค. 2563 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

13. 
จางเหมาบริการ ตําแหนง 
ผูชวยชางเขียนแบบ 
ประจําเดือน ตุลาคม 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนริศ  ปาสําลี 

 9,000.- 
นายนริศ  ปาสําลี 

 9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0012/63 

1 ต.ค. 2563 

14. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา ประจําเดือน ตุลาคม 
2563 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

7,000.- 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0013/64 

1 ต.ค. 2563 

15. 
จัดซื้อหินกรวดน้ํา 42 ลบ.ม. 
(ม.14 ซ.สวนปา) 13,650.- 13,650.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ (1998) 
13,650.- 

หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ 
(1998) 13,650.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0031/64 
21 ต.ค. 2563 

16. 
ถายเอกสารรางแผนการ
ดําเนินงาน ป 2564 1,480.- 1,480.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานหมูนอยเซ็นเตอร 
1,480.- 

รานหมูนอยเซ็นเตอร 
1,480.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0026/64 
19 ต.ค. 2563 

17. 
จัดจางทําปายไวนิลโครงการ
รณรงคประชาสัมพันธ ชีวิตวิถี
ใหม ขับขี่อยางปลอดภยัฯ 

750.- 750.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานประดิษฐการพิมพ 

1,480.- 
รานประดิษฐการพิมพ 

1,480.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0027/64 
20 ต.ค. 2563 

18. 
จัดจางตรวจเช็คและซอมแซม
รถยนตสวนกลาง กล 5975 ชร. 3,990.03 3,990.03 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.อเมริกันมอเตอร 
3,990.03 

บ.อเมรกิันมอเตอร 
3,990.03 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0028/64 
21 ต.ค. 2563 

19. 
จัดจางทําอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืมโครงการจิตอาสาฯ 5,000.- 5,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนภดล ประชาธกิุลชัย 
5,000.- 

นายนภดล ประชาธิกุลชัย 
5,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0030/64 
22 ต.ค. 2563 

20. 
จัดจางทําเวทีพรอมเคร่ืองเสียง
โครงการจิตอาสา ฯ 8,000.- 8,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายวิทยา  คํานันท 
8,000.- 

นายวิทยา  คํานันท 
8,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0029/64 
22 ต.ค. 2563 

 


