
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มกราคม พ.ศ.  2564 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 5 เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 
 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือ

จาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

1. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
สํานักปลัด เดือน มกราคม 2564 

17,369.50 17,369.50 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

17,369.50 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

17,369.50 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 

CNTR-0044/64 
1 ตุลาคม 2563  

2. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองชาง เดือน มกราคม 2564 

3,877.30 3,877.30 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

3,877.30 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

3,877.30 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0047/64 

1 ตุลาคม 2563 

3. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองคลัง ประจําเดือน มกราคม 2564 

100.30 100.30 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

100.30 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

100.30 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0046/64 

1 ตุลาคม 2563 

4. 
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร สํานักปลัด
ประจําเดือน มกราคม 2564 

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 มกราคม 2564 

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 มกราคม 2564 

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 
มกราคม 2564 

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 มกราคม 
2564 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 มกราคม 
2564 

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 
มกราคม 2564 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 
มกราคม 2564 

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 
มกราคม 2564 

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 มกราคม 2564 

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 
มกราคม 2564 

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 มกราคม 2564 

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 มกราคม 2564 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 มกราคม 2564 

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 มกราคม 
2564 

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 มกราคม 
2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสุเมธ  เครือคํา 

7,000.- 
นายสุเมธ  เครือคํา 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0097/64 
30 พ.ย. 2563 

20. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโครงการ
คลองสวนน้ําใส ป2564 9,996.- 9,996.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
9,996.- 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
9,996.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0117/64 
12 ม.ค. 2564 

21. 
ซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่1 (กองคลัง) 
1 เครื่อง 

21,900.- 21,900.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานบอสออฟฟศ 

21,900.- 
รานบอสออฟฟศ 

21,900.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0119/64 
14 ม.ค. 2564 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

22. 

ซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่1 (สป.)       
2 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน 1 เครื่อง 

60,700.- 60,700.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานบอสออฟฟศ 

60,700.- 
รานบอสออฟฟศ 

60,700.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0120/64 
14 ม.ค. 2564 

23. 
ซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้ง(สป.) จํานวน 1 
เคร่ือง 

4,300.- 4,300.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานบอสออฟฟศ 

4,300.- 
รานบอสออฟฟศ 

4,300.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0121/64 
14 ม.ค. 2564 

24. ซื้อวัสดุกอสราง 4 รายการ 3,190.- 3,190.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ(1998) 

3,190.- 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ(1998) 

3,190.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0126/64 
25 ม.ค. 2564 

25. 
ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง)
จํานวน 17 รายการ 10,430.- 10,430.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานเชี่ยงก่ี 
10,430.- 

รานเชี่ยงก่ี 
10,430.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0129/64 
25 ม.ค. 2564 

26. 
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน 13 รายการ 15,615.- 15,615.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานเชี่ยงก่ี 
15,615.- 

รานเชี่ยงก่ี 
15,615.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0130/64 
25 ม.ค. 2564 

27. 
ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 25 
รายการ 11,183.- 11,183.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ(1998) 
11,183.- 

หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ(1998) 
11,183.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0131/64 
25 ม.ค. 2564 

28. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง 
จํานวน 5 รายการ 18,150.- 18,150.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานบอสออฟฟศ 
18,150.- 

รานบอสออฟฟศ 
18,150.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0132/64 
25 ม.ค. 2564 

29. 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงปรับภูมิทัศ
เขตพ้ืนที่ ตําบลทรายขาว 501.60 501.60 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
501.60 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
501.60 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0125/64 
22  ม.ค. 2564 

30. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สป.) 
จํานวน 2 รายการ 22,000.- 22,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บอสออฟฟศ 
22,000.- 

บอสออฟฟศ 
22,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0134/64 
27  ม.ค. 2564 

 
 
 



 
-5- 

 

ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

31. 
จางรถขนสงรถขุดตีนตะขาบ 
จํานวน 2 เท่ียว 

6,300.- 6,300.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางบัวลา  หมั้นเหมาะ 

6,300.- 
นางบัวลา  หมั้นเหมาะ 

6,300.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0112/64 
12  ม.ค. 2564 

32. 
จางทําปายโครงการคลองสวน
น้ําใส ป2564 

800.- 800.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานประดิษฐการพิมพ 

800.- 
รานประดิษฐการพิมพ 

800.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0118/64 
12  ม.ค. 2564 

33 
จัดจางจัดเตรียมสถานที่ เครื่อง
เสียงฯ 1 โครงการ 

2,500.- 2,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายฉัตรชัย  ทาสุรนิทร 

2,500.- 
นายฉัตรชัย  ทาสุรนิทร 

2,500.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0116/64 
12  ม.ค. 2564 

34. 
จางประกอบอาหารวางพรอม
เคร่ืองดื่ม จํานวน 200 ชุด1 มื้อ 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนภดล  ประชาธกุิลชัย 

5,000.- 
นายนภดล  ประชาธิกุลชัย 

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0117/64 
12 ม.ค. 2564 

35. 
จางซอมเคร่ืองตัดหญา จํานวน 
1 เครื่อง 4,155.- 4,155.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายไกรวทิย   
สายวงคเคียน 

4,155.- 

นายไกรวิทย   
สายวงคเคียน 

4,155.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-128/64 
25 ม.ค. 2564 

36. 
จางถายเอกสาร แผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(ฉบับ
ที่1)ป2564 

1,200.- 1,200.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

1,200.- 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

1,200.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0127/64 
25 ม.ค. 2564 

37. 
จางเหมาเพิ่มคูสายโทรศัพท
ภายใน ของอบต.ทรายขาว 

17,650.- 17,650.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานโชคดีโทรศัพท 

17,650.- 
รานโชคดีโทรศัพท 

17,650.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0136/64  
28 ม.ค. 2564 

 


