
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที ่4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือ

จาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
สํานักปลัด เดือน พฤศจิกายน 2563 

11,190.44 11,190.44 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

11,190.44 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

11,190.44 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-0014/64 
1 ตุลาคม 2563 

2. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองชาง เดือน พฤศจิกายน 2563 

4,586.00 4,586.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

4,586.00 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

4,586.00 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0015/64 
1 ตุลาคม 2563 

3. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
(เคร่ืองตัดหญา) ปรบัปรุงภูมิทัศน 
กองชาง จํานวน 10 ลิตร  

223.80 223.80 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
223.80 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
223.80 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

 

CNTR-0032/64 
28 ตุลาคม 2563 

4. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
(เคร่ืองตัดหญา) ปรบัปรุงภูมิทัศน 
กองชาง จํานวน 20 ลิตร  

439.60 439.60 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
439.60 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
439.60 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

 

CNTR-0058/64 
30 ตุลาคม 2563 

5. 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร สํานักปลัด
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 

3,000.- 3,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวสิ 
3,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
3,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

 

CNTR-0017/64 
1 ตุลาคม 2563 

6. 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร กองชาง
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 

2,000.- 2,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวสิ 
2,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
2,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

 

CNTR-0018/64 
1 ตุลาคม 2563 

7. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานนักการ 
ภารโรง ประจําเดือน พฤศจิกายน 
2563 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสงกรานต วิชา 

8,000.- 
นายสงกรานต วชิา 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0033/64 
30 ตุลาคม 2563 

8. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดับเพลิง 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 

3,500.- 3,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภานุวัต เสานาวัต 

3,500.- 
นายภานุวัต เสานาวัต 

3,500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-0071/64 
13 พฤศจิกายน 

2563 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจดัจาง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง 

9. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

3,500.- 3,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธนกิจ เหลาวิริยะวงค 

3,500.- 
นายธนกิจ เหลาวิริยะวงค 

3,500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-0072/64 
13 พฤศจิกายน 

2563 

10. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
การเกษตร ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

4,500.- 4,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ทาริกา สุภาพร 

4,500.- 
น.ส.ทาริกา สุภาพร  

4,500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-0073/64 
13 พฤศจิกายน 

2563 

11. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวกมลวรรณ  
จันทรตะเคียน 

9,000.- 

นางสาวกมลวรรณ  
จันทรตะเคยีน 

9,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0034/64 
30 ตุลาคม 2563 

12. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
เจาหนาทีพั่สดุ ประจําเดือน  
พฤศจิกายน 2563 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวชลธชิา ปญญา 

8,000.- 
นางสาวชลธิชา ปญญา 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0035/64 
30 ตุลาคม 2563 

13. 

จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางโยธา ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธชิัย  มูลศิริ 

9,000.- 
นายสิทธชิัย  มูลศิริ  

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0036/64 
30 ตุลาคม 2563 

14. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางสํารวจ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายชัยนันท  เครือจิตร 

9,000.- 
นายชัยนันท  เครือจิตร 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0037/64 
30 ตุลาคม 2563 

15. 
จางเหมาบริการตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอนันต  ปานใจ 

9,000.- 
นายอนันต  ปานใจ  

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0038/64 
30 ตุลาคม 2563 

16. 

จางเหมาบริการ ตําแหนง 
พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0039/64 
30 ตุลาคม 2563 

 
 



-3- 
 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

17. 
จางเหมาบริการ ตําแหนง 
ผูชวยชางเขียนแบบ 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนริศ  ปาสําลี 

 9,000.- 
นายนริศ  ปาสําลี 

 9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0040/64 
30 ตุลาคม 2563 

18. 
จางเหมาบริการตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

 8,000.- 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

 8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0041/64 
30 ตุลาคม 2563 

19. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
ปรบัปรุงภมูิทัศน ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

3,500.- 3,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงศ ปญญาหลา 

 3,500.- 
นายณัฐพงศ ปญญาหลา 

 3,500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0074/64 

13 พฤศจิกายน 2563 

20. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
ปรบัปรุงภมูิทัศน ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

3,500.- 3,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุเมธ เครือคํา 

 3,500.- 
นายสุเมธ เครือคํา 

 3,500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0075/64 

13 พฤศจิกายน 2563 

21. 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ขนาด 30,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง 

40,200.00 40,200.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงรายเซอรวิส 

 40,200.00 
หจก.เชียงรายเซอรวิส 

 40,200.00 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0048/64 

2 พฤศจิกายน 2563 

22. 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(กอง
ชาง) 2 รายการ(หมึกพิมพ OKI) 5,800.00 5,800.00 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานบอสออฟฟศ 
 5,800.00 

รานบอสออฟฟศ 
 5,800.00 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0063/64 
2 พฤศจิกายน 2563 

23. 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
คลัง)  13,750.00 13,750.00 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานบอสออฟฟศ 
 13,750.00 

รานบอสออฟฟศ 
 13,750.00 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0068/64 
6 พฤศจิกายน 2563 

24. 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
คลัง) จํานวน 4 รายการ 4,400.00 4,400.00 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานบอสออฟฟศ 
 4,400.00 

รานบอสออฟฟศ 
 4,400.00 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0079/64 
24 พฤศจิกายน 2563 

25. 
จัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 
จํานวน 2 รายการ 3,400.00 3,400.00 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.เชียงรายการดับเพลิง 
3,400.00 

หจก.เชียงรายการ
ดับเพลิง 
3,400.00 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0081/64 
25 พฤศจิกายน 2563 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

26. 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณและคาสัมนา
คุณ โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพฯ 

13,200.- 13,200.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเชียงก่ี 
13,200.- 

รานเชียงก่ี 
13,200.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0085/64 
26 พฤศจิกายน 2563 

27. 
จัดจางถายเอกสารพรอมเขา
เลม กองคลัง 1,032.00 1,032.00 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานหมูนอยเซ็นเตอร 
1,032.00 

รานหมูนอยเซ็นเตอร 
1,032.00 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0056/64 
3 พฤศจิกายน 2563 

28. 
จางเหมาซอมแซมรถยนต
สวนกลาง 15,400.00 15,400.00 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ธวัชชัยมอเตอร 1984 
15,400.00 

ธวชัชัยมอเตอร 1984 
15,400.00 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0050/64 
2 พฤศจิกายน 2563 

29. 
จางยายเครื่องปรับอากาศ 
พรอมติดต้ัง (หองประชุมสภา
ไปหองกองการศึกษา) 

5,300.00 5,300.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานสวัสดิ์การคา 

5,300.00 
รานสวัสดิ์การคา 

5,300.00 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0066/64 

2 พฤศจิกายน 2563 

30. 
จัดจางถายเอกสาร แผนงาน
ดําเนินงาน ป 2564 2,400.00 2,400.00 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานหมูนอยเซ็นเตอร 
2,400.00 

รานหมูนอยเซ็นเตอร 
2,400.00 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0062/64 
4 พฤศจิกายน 2563 

31. 

จัดจางเหมาถายเอกสาร
แผนพัฒนาทองถ่ิน(2561-
2565) เพ่ิมเติม แกไข 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) ป 
2563 

1,575.00 1,575.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

1,575.00 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

1,575.00 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0069/64 

10 พฤศจิกายน 2563 

32. 
จัดจางซอมแซมรถยนต
สวนกลาง ทะเบียน กจ 4467 
เชียงราย 

3,050.00 3,050.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
อูชางเบส 
3,050.00 

อูชางเบส 
3,050.00 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0070/64 
13 พฤศจิกายน 2563 

33. 
จัดจางถายเอกสารประกอบการ
ประชุมสภา อบต.ทรายขาว 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 2  

3,395.00 3,395.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

3,395.00 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

3,395.00 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0076/64 

18 พฤศจิกายน 2563 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

34. 
จัดจางทําปายไวนิลรณรงค
ประชาสัมพันธฯ ขนาด 1x2 
จํานวน 5 ปาย 

1,000.00 1,000.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานประดิษฐการพิมพ 

1,000.00 
รานประดิษฐการพิมพ 

1,000.00 
เปนบุคคลที่มี

อาชพีนี้ 
CNTR-0077/64 

24 พฤศจิกายน 2563 

35. 
จัดจางตรวจเช็คและซอมแซม
เครื่องปรบัอากาศ 6,500.00 6,500.00 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอาทิตย รูฉลาด 
6,500.00 

นายอาทิตย รูฉลาด 
6,500.00 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0078/64 
24 พฤศจิกายน 2563 

36. 
จางเหมารถบัสโดยสารปรับ
อากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง จํานวน 
๑ คัน 

75,000.00 75,000.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงราย อาลีทัวร 

75,000.00 
หจก.เชียงราย อาลีทัวร 

75,000.00 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0083/64 

26 พฤศจิกายน 2563 

37. 

จัดจางทําอาหารและอาหารวาง
พรอมเคร่ืองดื่ม โครงการ
ฝกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานฯ 

11,875.00 11,875.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอนุวัตร ตุนคํา 

11,875.00 
นายอนุวัตร ตุนคํา 

11,875.00 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0086/64 

26 พฤศจิกายน 2563 

38. 

จางเหมาถายเอกสาร ราง 
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผลพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) 

420.00 420.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

420.00 
รานหมูนอยเซน็เตอร 

420.00  
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0087/64 

27 พฤศจิกายน 2563 

39. 
จางเหมาถายเอกสาร เอกสาร
ประกอบการประชุม อบต.
ทรายขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 

1,925.00 1,925.00 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

1,925.00 
รานหมูนอยเซน็เตอร 

1,925.00 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0088/64 

30 พฤศจิกายน 2563 

 
 


