
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2563 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 7 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือ

จาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

1. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
สํานักปลัด เดือน ธนัวาคม 2563 

11,805.12 11,805.12 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

11,805.12 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

11,805.12 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 

CNTR-0044/64 
1 ตุลาคม 2563  

2. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองชาง เดือน ธันวาคม 2563 

2,251.80 2,251.80 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

2,251.80 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

2,251.80 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0047/64 

1 ตุลาคม 2563 

3. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2563 

- 
- 
 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 
- 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0046/64 
1 ตุลาคม 2563 

4. 
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร สํานักปลัด
ประจําเดือน ธนัวาคม 2563 

3,000.- 3,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซพัพลาย 
เซอรวสิ 
3,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
3,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-017/64 
1 ตุลาคม 2563 

5. 
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร กองชาง
ประจําเดือน ธนัวาคม 2563 

2,000.- 2,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซพัพลาย 
เซอรวสิ 
2,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
2,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-016/64 
1 ตุลาคม 2562 

6. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานนักการ 
ภารโรง ประจําเดือน ธันวาคม 2563 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสงกรานต วชิา

8,000.- 
นายสงกรานต วิชา 

8,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0033/64 
30 ต.ค. 2563 

7. 

จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได ประจําเดือน 
ธนัวาคม 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวกมลวรรณ  
จันทรตะเคียน 

9,000.- 

นางสาวกมลวรรณ  
จันทรตะเคยีน 

9,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0034/64 
30 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 ธันวาคม 
2563 7,350.- 7,350.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวชลธิชา ปญญา 
7,350.- 

นางสาวชลธิชา ปญญา 
7,350.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0035/64 
30 ต.ค. 2563 

9 

จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางโยธา ประจําเดือน ธันวาคม 
2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสิทธชิัย  มูลศิริ 

9,000.- 
นายสิทธชิัย  มูลศิริ 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0036/64 
30 ต.ค. 2563 

10 

จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางสํารวจ ประจําเดือน 
ธนัวาคม 2563 9,000.- 9,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายชัยนันท  เครือจิตร 
9,000.- 

นายชัยนันท  เครือจิตร 
9,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0037/64 
30 ต.ค. 2563 

11. 

จางเหมาบริการตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา ประจําเดือน 
ธนัวาคม 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอนันต  ปานใจ 

9,000.- 
นายอนันต  ปานใจ 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0038/64 
30 ต.ค. 2563 

12. 

จางเหมาบริการ ตําแหนง 
พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา ประจําเดือน 
ธนัวาคม 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0039/64 
30 ต.ค. 2563 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชือ่ผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

13. 
จางเหมาบริการ ตําแหนง 
ผูชวยชางเขียนแบบ 
ประจําเดือน ธันวาคม 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนริศ  ปาสําลี 

 9,000.- 
นายนริศ  ปาสําลี 

 9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0040/64 
30 ต.ค. 2563 

14. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา ประจําเดือน 
ธันวาคม  2563 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

8,000.- 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0041/64 
30 ต.ค. 2563 

15. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง ธ.ค. 2563 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0093/64 
30 พ.ย. 2563 

16. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง ธ.ค. 2563 7,000.- 7,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายธนกิจ  เหลาวิริยะวงศ 
7,000.- 

นายธนกิจ  เหลาวิรยิะ
วงศ 

7,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0094/64 
30 พ.ย. 2563 

17. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
การเกษตร ธ.ค. 2563 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ทาริกา  สุภาพร 

9,000.- 
น.ส.ทาริกา  สุภาพร 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0095/64 
30 พ.ย. 2563 

18. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
ปรับปรุงภมูิทัศน ธ.ค. 2563 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงศ  ปญญาหลา 

7,000.- 
นายณัฐพงศ  ปญญาหลา 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0096/64 
30 พ.ย. 2563 

19. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
ปรับปรุงภมูิทัศน ธ.ค. 2563 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุเมธ  เครือคํา 

7,000.- 
นายสุเมธ  เครือคํา 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0097/64 
30 พ.ย. 2563 

20. 
จางซอมรถบรรทุกน้ําฯ บห 
9247 ชร. 16,950.- 16,950.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

อูชางพงษยนตฯ 
16,950.- 

อูชางพงษยนตฯ 
16,950.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0089/64 
2 ธ.ค. 2563 

21. 
จางซอมแซมรถยนตสวนกลาง 
กจ 4467 ชร. 2,580.- 2,580.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

อูชางเบส 
2,580.- 

อูชางเบส 
2,580.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0098/64 
15 ธ.ค. 2563 

22. 
จางทําปายประชาสัมพันธการ
ชําระภาษี ประจําป 2564 3,360.- 3,360.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานปายไอเดีย 
3,360.- 

รานปายไอเดีย 
3,360.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0103/64 
22 ธ.ค. 2563 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

23. 
จัดจางทําปฏทิินเผยแพรการ
ดําเนินงานของ อบต.และขอมูล
ขาวสาร ประจําป 2564 

60,000.- 60,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหลินการคา 

60,000.- 
รานหลินการคา 

60,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0102/64 
18 ธ.ค. 2563 

24. 
ตรวจเช็คและซอมแซมรถยนต
สวนกลาง กล 5975 ชร. 11,946.55 11,946.55 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.อเมรกิันมอเตอรส จํากัด 
11,946.55 

บ.อเมริกันมอเตอรส 
จํากัด 

11,946.55 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0104/64 
23 ธ.ค. 2563 

25. 
จัดทําปายโครงการและปาย
ประชาสัมพันธโครงการลด
อุบัติเหตุฯ 

10,950.- 10,950.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานประดิษฐการพิมพ 

10,950.- 
รานประดิษฐการพิมพ 

10,950.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0105/64 
30 ธ.ค. 2563 

26. 
จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 12 
รายการ 9,485.- 9,485.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นภิสไฟฟาวิศวกรรม 
9,485.- 

นภสิไฟฟาวิศวกรรม 
9,485.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0109/64 
30 ธ.ค. 2563 

 


