
 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  2564 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 6 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

1. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  
สํานักปลัด เดือน กรกฎาคม 2564 

9,119.82.- 9,119.82.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

9,119.82.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

9,119.82.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 

CNTR-016764 
25 ก.พ. 2564  

2. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  
กองชาง เดือน กรกฎาคม 2564 

4,485.- 4,485.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

4,485.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

4,485.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0047/64 
1 ตุลาคม 2563 

3. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  
กองคลัง เดือน กรกฎาคม 2564 

122.30.- 122.30.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

122.30.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

122.30.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0046/64 
1 ตุลาคม 2563 

4. 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร สํานักปลัด
ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 

3,000.- 3,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
3,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวสิ 
3,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-017/64 
1 ตุลาคม 2563 

5. 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร กองชาง
ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 

2,000.- 2,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
2,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวสิ 
2,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

 CNTR-016/64 
1 ตุลาคม 2562 

6. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานนักการ 
ภารโรง เดือน กรกฎาคม 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสงกรานต วิชา

8,000.- 
นายสงกรานต วิชา 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0033/64 
30 ต.ค. 2563 

7. 

จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
เจาหนาที่จัดเก็บรายได เดือน
กรกฎาคม 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ปณณรัตน ปนแกว 

8,000.- 
น.ส.ปณณรัตน ปนแกว 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0320/64 

1 ก.ค. 2564 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจดัจาง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

8. 

จางเหมาบริการ ตําแหนง 
พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0039/64 
30 ต.ค. 2563 

9. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา ประจําเดือน 
กรกฎาคม2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนันทวัฒน ทําสะอาด 

8,500.- 
นายนันทวัฒน ทําสะอาด 

8,500.- 
เปนบุคคลทีม่ี

อาชีพนี้ 
CNTR-0326/64 

1 ก.ค. 2564 

10. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง กรกฎาคม2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0093/64 
30 พ.ย. 2563 

11. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง กรกฎาคม2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธนกิจ  เหลาวิริยะวงศ 

7,000.- 
นายธนกิจ  เหลาวิริยะวงศ 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0094/64 
30 พ.ย. 2563 

12. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
การเกษตร กรกฎาคม2564 

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 

13. 
จางเหมาบริการตําแหนง ผูชวย
ชางไฟฟา กรกฎาคม 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจงรัก โนทะวงศ 

8,000.- 
นายจงรัก โนทะวงศ 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0322/64 

1 ก.ค. 2564 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

14. 
จางเหมาบริการจางเหมาเพ่ือ
ปฏบิัติงานดานปรับปรุงภูมิทัศน  
กรกฎาคม2564 

7,500.- 7,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายชัยดี นาอูกะ 

7,500.- 
นายชัยดี นาอูกะ 

7,500.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0323/64 

1 ก.ค. 2564 

15. 
จัดจางเหมาบริการ ตําแหนง 
ผูชวยชางสํารวจ กรกฎาคม
2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายพลรัตน ปนตา 

9,000.- 
นายพลรัตน ปนตา 

9,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0324/64 

1 ก.ค. 2564 

16. 
จางเหมาเพื่อปฏิบัติงานดาน
ปรบัปรุงภมูิทัศน กรกฎาคม
2564 

7,500.- 7,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวุฒิพงศ จะเหมาะ 

7,500.- 
นายวุฒิพงศ จะเหมาะ 

7,500.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0325/64 

1 ก.ค. 2564 

17. 
จางเหมาบริการตําแหนงผูชวย
ชางเขียนแบบ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นส.ดาราพร แกวกันทา 

7,000.- 
นส.ดาราพร แกวกันทา 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0327/64 

1 ก.ค. 2564 

18. 
จางเหมาบริการตําแหนงผู
ชวยงานพัสดุ ประจําเดือน 
กรกฎาคม 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นส.รุจิดา นันทขวาง 

7,000.- 
นส.รุจิดา นันทขวาง 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชพีนี้ 
CNTR-0321/64 

1 ก.ค. 2564 

19. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 
7 รายการ  29,450.- 29,450.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เจปริ้น 
29,450.- 

เจปริ้น 
29,450.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0344/64 
9 ก.ค. 2564 

20. ซื้อวสัดุกอสราง 2 รายการ 21,310.- 21,310.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ 

21,310.- 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ 

21,310.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0347/64 

9 ก.ค. 2564 

21. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 
(สป.) 22,430.- 22,430.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เจปริ้น 
22,430.- 

เจปริ้น 
22,430.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0345/64 
12 ก.ค. 2564 

22. ซื้อวสัดุกอสราง 25 รายการ 10,794.- 10,794.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ

10,794.- 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ

10,794.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0346/64 

12 ก.ค. 64 

23. 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงตัดหญาปรับ
ภูมิทัศน 500.- 500.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
500.- 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
500.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0354/64 
13 ก.ค. 2564 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

24. 
ซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 1 
เครื่อง 

24,300.- 24,300.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ไอทีอีซี่โซ ลูชั่น 

24,300.- 
หจก.ไอทีอีซี่โซ ลูชั่น 

24,300.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0348/64 
15 ก.ค. 2564 

25. 
ซื้อเครื่องวัดระยะทางดวยระบบ
เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง 9,800.- 9,800.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ไอทีอีซี่โซ ลูชั่น 
9,800.- 

หจก.ไอทีอีซี่โซ ลูชั่น 
9,800.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0349/64 
15 ก.ค. 2564 

26. 
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 19 
รายการ (กองคลัง) 

14,677.- 14,677.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
เชียงก่ี 

14,677.- 
เชียงก่ี 

14,677.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0353/64 
21 ก.ค. 2564 

27. 
ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 
จํานวน 4 รายการ 

4,390.- 4,390.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
เชียงก่ี 
4,390.- 

เชียงก่ี 
4,390.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0366/64 
29 ก.ค. 2564 

28. 

จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืม โครงการไขเลือดออก 
หมูท่ี 9 บานรองธารใหม 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสุพัตร ศรีคําสุข  

5,000.- 
นางสุพัตร ศรคีาํสุข   

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0336/64 

1 ก.ค. 2564 

29. 

จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืม โครงการไขเลือดออก 
หมูท่ี 10 บานสันตนมวง 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางวีรยา ยาจันตา 

5,000.- 
นางวีรยา ยาจันตา 

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0335/64 

1 ก.ค. 2564 

30. 

จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืม โครงการไขเลือดออก 
หมูท่ี 11 บานรองธารกลาง 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางประนอม กองปน 

5,000.- 
นางประนอม กองปน 

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0337/64 

2 ก.ค. 2564 

31. 

จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืม โครงการไขเลือดออก 
หมูท่ี 12 บานโปงแดงใหม 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางอําพรรณ ปกกาเวสูง 

5,000.- 
นางอําพรรณ ปกกาเวสูง 

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0338/64 

2 ก.ค. 2564 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

32. 

จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืม โครงการไขเลือดออก 
หมูท่ี 13 บานรวมไทย 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายทองอินทร สุทธนู 

5,000.- 
นายทองอินทร สุทธนู 

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0339/64 

5 ก.ค. 2564 

33. 

จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืม โครงการไขเลือดออก 
หมูท่ี 14 บานสมานมิตร 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวกนกพร สาดา 

5,000.- 
นางสาวกนกพร สาดา 

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0340/64 

5 ก.ค. 2564 

34. 

จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืม โครงการไขเลือดออก 
หมูท่ี 15 บานทรายทอง 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางประทุม เจริญศรี 

5,000.- 
นางประทุม เจริญศรี 

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0341/64 

6 ก.ค. 2564 

35. 

จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืม โครงการไขเลือดออก 
หมูท่ี 17 บานดงลาน 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางรัตนา อุปเส็น 

5,000.- 
นางรัตนา อุปเส็น 

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0365/64 

6 ก.ค. 2564 

36. 

จางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันและอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืม โครงการไขเลือดออก 
หมูท่ี 16 บานโปงทวี 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวอินทิรา วิรยิะ 

5,000.- 
นางสาวอินทิรา วิรยิะ 

5,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0343/64 

7 ก.ค. 2564 

37. 
จัดจางตรวจเช็คและซอมแซม
รถยนต นข 9432 เชียงราย 

6,870.- 6,870.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
อูชางเบส 
6,870.- 

อูชางเบส 
6,870.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0363/64 
29 ก.ค. 2564 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือ

จาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

38. 

จางทําปายประชาสัมพันธคติพจน 
องคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว พรอมโครงเหล็กแบบ
ตั้งได 

14,400.- 14,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานพานดีไซต 

14,400.- 
รานพานดีไซต 

14,400.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0352/64 
20 ก.ค. 2564 

39. 
จางกอสรางขยายไหลทางถนน
พรอมรางระบายน้ํา บานรองธาร 
หมูท่ี 9 (ถนนสายในหมูบาน) 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.สุภีรเจริญทรัพย 

300,000.- 
หจก.สุภีรเจริญทรพัย 

300,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0362/64 
29 ก.ค. 2564 

40. 
จางกอสรางถนนเสริมเหล็ก บาน
โปงทวี (ซอย 3/2) หมูที่ 16 
พรอมปายประชาสัมพันธ 

105,000.- 105,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.สุภีรเจริญทรัพย 

105,000.- 
หจก.สุภีรเจริญทรพัย 

105,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0361/64 
29 ก.ค. 2564 

41. 

จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสมานมิตร (สายทาง
บานสมานมิตร – สวนปาแมสาน
แมใจ) 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.สุภีรเจริญทรัพย 

300,000.- 
หจก.สุภีรเจริญทรพัย 

300,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0360/64 
29 ก.ค. 2564 

42. 
จางกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบปด) 
บานโปงแดง หมูที่ 8 (ซอย6) 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.สุภีรเจริญทรัพย 

300,000.- 
หจก.สุภีรเจริญทรพัย 

300,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0059/64 
29 ก.ค. 2564 

43. 
จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานแมคาววัง หมูที่ 2 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.181 รุงเรืองกิจ 

300,000.- 
หจก.181 รุงเรืองกิจ 

300,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0355/64 
30 ก.ค. 2564 

44. 
จางกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 บาน
รองธาร (ซอย 5 เชื่อม ซอย 7) 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.181 รุงเรืองกิจ 

300,000.- 
หจก.181 รุงเรืองกิจ 

300,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0356/64 
30 ก.ค. 2564 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ดัซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซ้ือหรือ

จาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

45. 

จางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพักและขยาย
ไหลทาง บานรองธารกลาง      
หมูท่ี 11 (หนาอนามัยรองธาร) 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.181 รุงเรืองกิจ 

300,000.- 
หจก.181 รุงเรืองกิจ 

300,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0357/64 
30 ก.ค. 2564 

46. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโครงการ
ไขเลือดออก เดือน กรกฎาคม 
2564 

1,600.- 1,600.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

1,600.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

1,600.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0284/64 
30 ก.ค. 2564 

 


