
 

แบบ  สขร.1 
สรปุผลการดําเนนิการจดัซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวดัเชยีงราย 
วันที่  2  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. 2564 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจัดจาง 
วงเงนิทีจ่ะซื้อ

หรือจาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

1 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
สํานักปลัด เดือน สิงหาคม 2564 

19,482.42.- 19,482.42.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

19,482.42.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

19,482.42.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0367/64 

30 ก.ย. 2564  

2 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
กองชาง เดือน สิงหาคม 2564 

6,311.20.- 6,311.20.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

6,311.20.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง

6,311.20.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0047/64 
1 ตุลาคม 2563 

3 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
กองคลัง เดือน สิงหาคม 2564 

120.30.- 120.30.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

120.30.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

12.30.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0046/64 
1 ตุลาคม 2563 

4 
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร สํานัก
ปลัดประจําเดือน สิงหาคม 2564 

3,000.- 3,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
3,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
3,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-017/64 
1 ตุลาคม 2563 

5 
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร กองชาง
ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

2,000.- 2,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
2,000.- 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอรวิส 
2,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

 CNTR-016/64 
1 ตุลาคม 2562 

6 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
นกัการภารโรง เดือน สิงหาคม 
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 
สิงหาคม 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ปณณรัตน ปนแกว 

8,000.- 
น.ส.ปณณรัตน ปนแกว 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0451/64 
30 ส.ค. 2564 

8 
จางเหมาบริการ ตําแหนง 
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาด
เบา ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรกฤช  จันตะ

มาต 9,000.- 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0039/64 
30 ต.ค. 2563 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

9 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวยชาง
ไฟฟา ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนันทวัฒน ทําสะอาด 

8,500.- 
นายนันทวัฒน ทําสะอาด 

8,500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0457/64 
30 ส.ค. 2564 

10 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดับเพลิง 
ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0093/64 
30 พ.ย. 2563 

11 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดับเพลิง 
ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นายธนกิจ  เหลาวิริยะ
วงศ 

7,000.- 

นายธนกิจ  เหลาวิริยะ
วงศ 

7,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0094/64 
30 พ.ย. 2563 

12 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
การเกษตร ประจําเดือน สิงหาคม
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 

13 
จางเหมาบริการตําแหนง ผูชวยชาง
ไฟฟา ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจงรัก โนทะวงศ 

8,000.- 
นายจงรัก โนทะวงศ 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0453/64 
30 ส.ค. 2564 

14 
จางเหมาบริการจางเหมาเพื่อ
ปฏิบัติงานดานปรับปรุงภูมิทัศน  
ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

7,500.- 7,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายชัยดี นาอูกะ 

7,500.- 
นายชัยดี นาอูกะ 

7,500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0454/64 
30 ส.ค. 2564 

15 
จัดจางเหมาบริการ ตําแหนง ผูชวยชาง
สํารวจ ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายพลรัตน ปนตา 

9,000.- 
นายพลรัตน ปนตา 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0455/64 
30 ส.ค. 2564 

16 
จางเหมาเพ่ือปฏิบัติงานดานปรบัปรุง
ภูมิทัศน ประจําเดือน สิงหาคม2564 

7,500.- 7,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวุฒิพงศ จะเหมาะ 

7,500.- 
นายวุฒิพงศ จะเหมาะ 

7,500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0456/64 
30 ส.ค. 2564 

17 
จางเหมาบริการตําแหนงผูชวยชาง
เขียนแบบ ประจําเดือน สิงหาคม 
2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นส.ดาราพร แกวกันทา 

7,000.- 
นส.ดาราพร แกวกันทา 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0458/64 
30 ส.ค. 2564 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

18 
จางเหมาบริการตําแหนงผูชวยงาน
พัสดุ ประจําเดือน สิงหาคม 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นส.รุจิดา นันทขวาง 

7,000.- 
นส.รุจิดา นันทขวาง 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0452/64 
30 ส.ค. 2564 

19 

ซื้อวัสดุและอุปกรณ ประกอบการ
อบรมโครงการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายดานการ
พัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ 2560” 

4,000.- 4,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
เชียงก่ี 
4,000.- 

เชียงก่ี 
4,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0417/64 
1 ก.ย. 2564 

20 
ซื้อเครื่องถายเอกสาร ตามโครงการ 
(ศพอส.) ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

87,500.- 87,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บรษิัท ไทยเบสท(2009) 

87,500.- 
บรษิัท ไทยเบสท(2009) 

87,500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0433/64 

6 ก.ย. 2564 

21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง 500.- 500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

500.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0427/64 

7 ก.ย. 2564 

22 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 
รายการ (สํานักปลัด) 

4,730.- 4,730.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเจปริ้น 
 4,730.- 

รานเจปริ้น 
 4,730.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0426/64 
7 ก.ย. 2564 

23 
ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ 
กองชาง 

5,320.- 5,320.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.อาร.เอ็ม. 
คอนกรีต จํากัด 

5,320.- 

บริษัท พี.อาร.เอ็ม. 
คอนกรีต จํากัด 

5,320.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0430/64 
7 ก.ย. 2564 

24 

ซื้อวัสดุประกอบการฝกอบรม ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพในตําบล
ทรายขาวการเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ 
(ผึ้งโกน) 

10,200.- 10,200.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายมานพ ประทุมดี 

10,200.- 
นายมานพ ประทุมด ี

10,200.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0434/64 

9 ก.ย. 2564 

25 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 6 รายการ 
กองคลัง 

23,650.- 23,650.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานบอส ออฟฟศ  

23,650.- 
รานบอส ออฟฟศ  

23,650.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0435/64 

9 ก.ย. 2564 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

26 
ซื้อเครื่องตดัหญาขอออน จํานวน 1 
เคร่ือง (สํานักปลัด) 

10,900.- 10,900.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สามกิจแมชชีนส-
ทูลส จํากัด 
10,900.- 

บรษิัท สามกิจแมชชีนส-
ทูลส จํากัด 
10,900.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0437/64 
9 ก.ย. 2564 

27 

ซื้อโทรทัศน LED ขนาดสูงกวา 43 นิ้ว 
ตามโครงการเสริมสรางกลไกการ
พัฒนาผูสูงอายุในชุมชน (ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ) ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

24,990.- 24,990.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 
บรษิัท สหธานี มารเก็ต-

ติ้ง จํากัด 
24,990.- 

 
บรษิัท สหธานี มารเก็ต-

ติ้ง จํากัด 
24,990.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0438/64 
10 ก.ย. 2564 

28 

ซื้อเครื่องเสียงหองประชุมพรอมติดตั้ง 
ตามโครงการเสริมสรางกลไกการ
พัฒนาผูสูงอายุในชุมชน (ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ) ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

31,700.- 31,700.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อภวิฒันเน็ทเวิรค 
จํากัด 

31,700.- 

บรษิัท อภิวัฒนเน็ทเวิรค 
จํากัด 

31,700.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0439/64 
10 ก.ย. 2564  

29 

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตาม
โครงการเสริมสรางกลไกการพัฒนา
ผูสูงอายุในชุมชน (ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสรมิอาชีพผูสูงอายุ) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

28,000.- 28,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 
หางหุนสวน เชียงราย

เซอรวิส (2019) 
28,000.- 

 
หางหุนสวน เชียงราย

เซอรวิส (2019) 
28,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR0440/64 
10 ก.ย. 2564 

30 
ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ 
(กองชาง) 

49,300.- 49,300.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด  
ส.รุงเรืองวัสดุ 

49,300.- 

หางหุนสวนจํากัด  
ส.รุงเรืองวัสด ุ

49,300.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0444/64 
13 ก.ย. 2564 

 
 
 



 

-5- 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

31 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรกองชาง จํานวน 
5 รายการ (กองชาง) 

20,630.- 20,630.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด เควีซี
คอมพิวเตอร 

20,630.- 

หางหุนสวนจํากัด เควีซี
คอมพิวเตอร 

20,630.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0445/64 
13 ก.ย. 2564 

32 

ซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาพรอม
อุปกรณ ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ 
ประจําป พ.ศ.2564 

72,270.- 72,270.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซีทีเค999 จํากัด 

72,270.- 
บรษิัท ซีทีเค999 จํากัด 

72,270.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0443/64 
14 ก.ย. 2564 

33 

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4 
รายการ ตามโครงการเสริมสรางกลไก
การพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน (ศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ) ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

106,100.- 106,100.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวน เชียงราย
เซอรวิส (2019) 

106,100.- 

หางหุนสวน เชียงราย
เซอรวิส (2019) 

106,100.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0460/64 
16 ก.ย. 2564 

34 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 
รายการ (กองคลัง) 

17,900.- 17,900.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานบอส ออฟฟศ 

17,900.- 
รานบอส ออฟฟศ 

17,900.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0465/64 
16 ก.ย. 2564 

35 
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 รายการ 
(กองคลัง) 

22,866.- 22,866.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเชียงก่ี 
22,866.- 

รานเชียงก่ี 
22,866.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0467/64 
16 ก.ย. 2564 

36 

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 
รายการ ตามโครงการเสริมสรางกลไก
การพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน (ศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ) ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

52,600.- 52,600.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด เควีซี
คอมพิวเตอร 

52,600.- 

หางหุนสวนจํากัด เควีซี
คอมพิวเตอร 

52,600.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0469/64 
17 ก.ย. 2564 

37 
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 20 รายการ 
(สํานักปลัด) 

23,744.- 23,744.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเชียงก่ี 
23,744.- 

รานเชียงก่ี 
23,744.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0476/64 
17 ก.ย. 2564 

 



 

-6- 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

38 

ซื้อถาน AA จํานวน 8 แพ็ค ตาม
โครงการเสริมสรางกลไกการพัฒนา
ผูสูงอายุในชุมชน (ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสรมิอาชีพผูสูงอายุ) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

310.- 310.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเชียงก่ี 

310.- 
รานเชียงก่ี 

310.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0474/64 
21 ก.ย. 2564 

39 
ซื้อวัสดุกอสราง เพื่อทําแนวกันดิน
สไลด หมูท่ี 10 จํานวน 2 รายการ 

5,460.- 5,460.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด  
ส.รุงเรืองวัสดุ 

5,460.- 

หางหุนสวนจํากัด  
ส.รุงเรืองวัสด ุ

5,460.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0479/64 
22 ก.ย. 2564 

40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง 500.- 500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

500.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0478/64 
23 ก.ย. 2564 

41 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการ
ไขเลือดออก ประจําเดือน กันยายน 
2564 

9,000 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

9,000.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0284/64 
30 ก.ค. 2564 

42 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ตัดหญา ปรับภูมิ
ทัศน ประจําเดือน กันยายน 2564 

615.- 615.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

615.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

615.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0367/64 

1 ก.ย. 2564  

43 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ตัดหญา ปรับภูมิ
ทัศน ประจําเดือน กันยายน 2564 

500.- 500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

500.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0367/64 

1 ก.ย. 2564  

44 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ตัดหญา ปรับภูมิ
ทัศน ประจําเดือน กันยายน 2564 

500.- 500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

500.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

500.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0367/64 

1 ก.ย. 2564  

45 

จางสํารวจขอมูลประชากรสุนัขและ
แมว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบาฯ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

7,227.- 7,227.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายดูกร ธรรมใจ 

7,227.- 
นายดูกร ธรรมใจ 

7,227.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0432/64 

1 ก.ย. 2564 

 



 

-7- 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

46 

จางทําปายโครงการ กิจกรรมอบรมให
ความรูดานการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของขององคการ
บริหารสวนทองถิ่นหลักสูตร “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560” ขนาด 2x4เมตร จํานวน 1 
ปาย 

800.- 800.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานพานดีไซน 

800.- 
รานพานดีไซน 

800.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0418/64 

1 ก.ย. 2564 

47 

จางเหมาถายเอกสารโครงการ 
กิจกรรมอบรมใหความรูดานการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวของของ
องคการบริหารสวนทองถ่ินหลักสูตร 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 
จํานวน  
50 ชุด 

2,000.- 2,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

2,000.- 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

2,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0416/64 

1 ก.ย. 2564 

 
 
 
 
 



 

-8- 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

48 

จางทําอาหารกลางวันและอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่มในโครงการ กิจกรรม
อบรมใหความรูดานการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของขององคการ
บริหารสวนทองถิ่นหลักสูตร “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560” 

6,250.- 6,250.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางเสาวนีย เศรษฐยะ 

6,250.- 
นางเสาวนีย เศรษฐยะ 

6,250.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0423/64 

2 ก.ย. 2564 

49 

จางเหมาถายเอกสาร แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 องคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 35 
ชุด 

630.- 630.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

630.- 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

630.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0425/64 

6 ก.ย. 2564 

50 

จางทําปายตัวอักษรจํานวน 2 รายการ 
ดังนี ้
        1. ปายอักษร “ หองประชุมโพธิ์
ทอง จํานวน 1 ปาย  
        2. ปายอักษร “ องคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว ” จํานวน 1 ปาย  

4,200.- 4,200.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานพานดีไซน 

4,200.- 
รานพานดีไซน 

4,200.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0424/64 

6 ก.ย. 2564 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

51 

จางเหมาซอมแซมประตูระบายนํ้าอาง
เก็บน้ําหนองผา บานสันตนมวง หมูที่ 
10 ตําบลทรายขาว อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

10,805.- 10,805.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสม อิ่นงอ 

10,805.- 
นายสม อิ่นงอ 

10,805.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0431/64 

8 ก.ย. 2564 

52 

จางทําปายโครงการ สงเสริมอาชีพใน
ตําบลทรายขาว การเลี้ยงผึ้งโพรง
ธรรมชาติ (ผึ้งโกน) ขนาด 1x3 เมตร 
จํานวน 1 ปาย 

300.- 300.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานพานดีไซน 

300.- 
รานพานดีไซน 

300.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-0429/64 

8 ก.ย. 2564 

53 

จางตรวจเช็คซอมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 
รายการ ดังนี ้
  1. เครื่องพิมพ HP LaserJer P1005  
หมายเลขครุภัณฑ 
 ทข.483-53-0004 
   2. คอมพิวเตอรโนตบุค                       
หมายเลขครุภัณฑ  
ทข.416-60-0077 
   3. คอมพิวเตอรสํานักงาน                    
หมายเลขครุภัณฑ  
ทข.416-48-0051 

5,030.- 5,030.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเจปริ้น 
5,030.- 

รานเจปริ้น 
5,030.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-0436/64 
8 ก.ย. 2564 

 
 
 

 



 

-10- 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

54 

จางตรวจเช็คและบํารุงรักษารถยนต 
หมายเลขทะเบียน กจ 4467  เชียงราย 
หมายเลขครุภัณฑ  
ทข 001-49-0002 

1,100.- 1,100.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
โจง อินดี้เซอรวิส 

1,100.- 
โจง อินดี้เซอรวสิ 

1,100.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0442/64 

9 ก.ย. 2564 

55 

จางเหมารถบัสโดยสาร ตามโครงการ
สงเสริมอาชีพในตําบลทรายขาว การ
เลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ (ผึ้งโกน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด จันทิมา 
เชียงราย ทัวร 

8,000.- 

หางหุนสวนจํากัด จันทิมา 
เชียงราย ทัวร 

8,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0441/64 
9 ก.ย. 2564 

56 
จางตรวจเช็คและบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง 

6,900.- 6,900.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอาทิตย รูฉลาด 

6,900.- 
นายอาทิตย รูฉลาด 

6,900.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0446/64 
13 ก.ย. 2564 

57 
จางประกอบอาหารกลางวัน จํานวน 
11 ชุด และอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม 
จํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 50 ชุด 

3,050.- 3,050.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสุภาพร ทานุชิต 

3,050.- 
นางสุภาพร ทานุชิต 

3,050.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0447/64 
14 ก.ย. 2564 

58 

จางทําปายเหล็กโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน  
1 ปาย 

3,000.- 3,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานพานดีไซน 

3,000.- 
รานพานดีไซน 

3,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0448/64 
15 ก.ย. 2564 

59 

จางประกอบอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม 
ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 50 ชุด 

1,250.- 1,250.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนภดล ประชาธิกุลชัย 

1,250.- 
นายนภดล ประชาธิกุลชัย 

1,250.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0449/64 
15 ก.ย. 2564 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

60 

จางเหมาปรับเกลี่ยพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียม
สถานที่สําหรับการสํารวจ ออกแบบ
ทางดานสถาปตยกรรม และจาง
ออกแบบงานกอสรางลานจําหนาย
สินคาชุมชน (OTOP) และสราง
อนุเสาวรียพญามังราย ตําบลทรายขาว 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย บานสัน
ตนมวง หมูที่ 10 ตําบลทรายขาว 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (บริเวณที่
สาธารณะหมูบาน) 

32,000.- 32,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางบัวลา หมั้นเหมาะ 

32,000.- 
นางบัวลา หมั้นเหมาะ 

32,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0463/64 
16 ก.ย. 2564 

61 

จางเหมาปรับภูมิทัศนไหลทางถนนสาย
หลักดวยเครื่องจักรกล บานโปงทวี หมู
ที่ 16 เชื่อม บานหนองผักจิก หมูที่ 4 
ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวดั
เชียงราย จํานวน 1 เสนทาง 

24,000.- 24,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางบัวลา หมั้นเหมาะ

24,000.- 
นางบัวลา หมั้นเหมาะ

24,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0462/64 
16 ก.ย. 2564 

62 

จางตรวจเช็คและซอมแซม
รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 
คฉค 244  เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ 
ทข 024-52-0003 

4,320.- 4,320.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ก.เจริญยนตมอเตอร 

4,320.- 
ก.เจริญยนตมอเตอร 

4,320.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0459/64 
16 ก.ย. 2564 

63 
จางตรวจเช็คซอมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 
รายการ 

9,980.- 9,980.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานบอส ออฟฟศ9,980.- 

รานบอส ออฟฟศ 
9,980.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0468/64 
16 ก.ย. 2564 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

64 

จางตรวจเช็คและซอมแซม
รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 
ขษข 144  เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ 
ทข 024-49-0002 

3,920.- 3,920.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ก.เจริญยนตมอเตอร 

3,920.- 
ก.เจริญยนตมอเตอร 

3,920.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0468/64 
17 ก.ย. 2564 

65 
จางเหมาถายเอกสาร ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 60 ชุด 

12,000.- 12,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร

12,000.- 
รานหมูนอยเซ็นเตอร

12,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0475/64 
21 ก.ย. 2564 

66 
จางเหมาปริ้นเอกสารแบบแนบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.และ
เอกสารงานทางหลวงทองถ่ิน 

2,166.- 2,166.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

2,166.- 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

2,166.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0477/64 
23 ก.ย. 2564 

67 
จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานทรายทอง หมูที่ 15 (ซอย 2) 

50,000.- 50,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด 
50,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด 
50,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0419/64 
2 ก.ย. 2564 

68 
จางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
หมูบาน บานหนองผักจิก หมูท่ี 4 

292,000.- 292,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด 
292,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด 
292,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0422/64 
2 ก.ย. 2564 

69 
จางทํารางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบปด) บานทรายทอง 
หมูท่ี 15 

250,000.- 250,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด 
250,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด 
250,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0421/64 
2 ก.ย. 2564 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

70 
จางกอสรางอาคารอเนกประสงค
ประจําหมูบาน บานสันตนมวง  
หมูท่ี 10 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
300,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
300,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0420/64 
2 ก.ย. 2564 

71 
จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองตุม หมูที่ 7 (ซอยลงทุง
หนองปลิง) 

100,000.- 100,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
100,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
100,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0470/64 
20 ก.ย. 2564 

72 
จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองตุม หมูที่ 7 (สายทางหนอง
ไคร) 

196,000.- 196,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
196,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
196,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0471/64 
20 ก.ย. 2564 

73 
จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสันตนมวง หมูท่ี 10 (ซอย 1/7) 

198,000.- 198,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
198,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
198,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0472/64 
20 ก.ย. 2564 

74 
จางกอสรางอาคารบังแดด ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานรองธาร หมูที่ 3 

270,000.- 270,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
270,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
270,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0473/64 
20 ก.ย. 2564 

75 

จางกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปด) พรอมเท
ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ทาฮอ หมูที่ 6 (ถนนสายหลัก) 

196,200.- 196,200.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
196,200.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
196,200.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0481/64 
27 ก.ย. 2564 



 

-14- 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรอืจดัจาง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

76 
จางกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปด) บานโปง
แดงใหม หมูที่ 12 ซอย 2 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
300,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
300,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0482/64 
27 ก.ย. 2564 

77 
จางกอสรางรางกันตกพรอมเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหลทาง
บานโปงทวี หมู 16 (ซอย 3/5) 

195,000.- 195,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียร่ิง
เซอรวสิ แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
195,000.- 

บริษัท ชลิดา เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

จํากัด  
195,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0483/64 
27 ก.ย. 2564 

78 
จางกอสรางสนามกีฬาอเนกประสงค 
บานสันทราย หมูท่ี 1 (บริเวณเมรุ
พระราชทาน) 

350,000.- 350,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก. สุภีร เจริญทรัพย 
350,000.- 

หจก. สุภีร เจริญทรัพย 
350,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-43/64 
28 ก.ย. 2564 

79 
จางออกแบบงานปรับปรงุแหลง
ทองเท่ียวตําบลทรายขาว 

30,000.- 30,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นส.วิภาสา ผลสวาง

30,000.- 
นส.วิภาสา ผลสวาง

30,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-44/64 
28 ก.ย. 2564 

80 
จางปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ โรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว 

150,000.- 150,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก. ศรีวิชัย 
150,000.- 

หจก. ศรีวิชัย 
150,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-45/64 
28 ก.ย. 2564 

 


