
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน  กุมภาพันธ พ.ศ.  2564 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 5 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือ

จาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

1. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
สํานักปลัด เดือน กุมภาพันธ 2564 

14,287.40 14,287.40 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

14,287.40 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

14,287.40 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 

CNTR-0044/64 
1 ตุลาคม 2563  

2. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองชาง เดือน กุมภาพันธ 2564 

5,076.80 5,076.80 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

5,076.80 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

5,076.80 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0047/64 

1 ตุลาคม 2563 

3. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองคลัง ประจําเดือนกุมภาพันธ2564 

- - 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0046/64 

1 ตุลาคม 2563 

4. 
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร สํานักปลัด
ประจําเดือน กุมภาพันธ 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 กุมภาพันธ 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 กุมภาพันธ2564 

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 
กุมภาพันธ 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 กุมภาพันธ 
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 
กุมภาพันธ 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 
กุมภาพันธ 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 
กุมภาพันธ 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 
กุมภาพันธ 2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0039/64 
30 ต.ค. 2563 

 

 
 



 
-3- 
 
 

ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

13. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา ประจําเดือน 
กุมภาพันธ 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

8,000.- 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

8,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0041/64 
30 ต.ค. 2563 

14. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง กุมภาพันธ 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0093/64 
30 พ.ย. 2563 

15.. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง กุมภาพันธ 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธนกิจ  เหลาวิริยะวงศ 

7,000.- 
นายธนกิจ  เหลาวิริยะวงศ 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0094/64 
30 พ.ย. 2563 

16. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
การเกษตร กุมภาพันธ 2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ทาริกา  สุภาพร 

9,000.- 
น.ส.ทาริกา  สุภาพร 

9,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0095/64 
30 พ.ย. 2563 

17. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
ปรับปรุงภูมิทัศน กุมภาพันธ 
2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงศ  ปญญาหลา 

7,000.- 
นายณัฐพงศ  ปญญาหลา 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0096/64 
30 พ.ย. 2563 

18. 
จัดซื้อเคมีดับเพลิงพรอมเติม
จํานวน 5 ถัง 3,250.- 3,250.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.เชียงรายการดับเพลิง 
3,250.- 

หจก.เชียงรายการดับเพลิง 
3,250.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0143/64 
2 ก.พ. 64 

19. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโครงการ
ซักซอมปองกันฯ 930.- 930.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ลี้ฮะจักรรุงเรือง 
930.- 

หจก.ลี้ฮะจักรรุงเรือง 
930.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0139/64 
2 ก.พ. 64 

20. 
จัดซื้อแกสหุงตม 3 ถัง 

1,350.- 1,350.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมบัติ ศรีอวน 

1,350.- 
นายสมบัติ ศรีอวน 

1,350.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0145/64 

2 ก.พ. 64 

21. 
จัดซื้ออุปกรณประกอบการ
อบรมโครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดทําแผนฯ 

11,050.- 11,050.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเชี่ยงก่ี 
11,050.- 

รานเชี่ยงก่ี 
11,050.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0150/64 
9 ก.พ. 64 

22. 
ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 
จํานวน 2 รายการ 1,110.- 1,110.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานเชี่ยงก่ี 
1,110.- 

รานเชีย่งก่ี 
1,110.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0159/64 
10 ก.พ. 2564 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

23. 
ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน นอกเทศกาล 
จํานวน 4 รายการ 

7,750.- 7,750.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ 

7,750.- 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ 

7,750.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0154/64 
10 ก.พ. 2564 

24. 
ซื้อรองเทาบูท จํานวน 15 คู
(โครงการปองกันไฟปาฯ) 

2,925.- 2,925.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานนัมเบอรวันเคหะภัณฑ 

2,925.- 
รานนัมเบอรวันเคหะภัณฑ 

2,925.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0156/64 
11 ก.พ. 2564 

25. 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง(โครงการ
ปองกันไฟปาฯ) ก.พ. 64 3,025.60 3,025.60 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ลี้ฮะจักรรุงเรือง 
3,025.60 

หจก.ลี้ฮะจักรรุงเรือง 
3,025.60 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0157/64 
11 ก.พ. 2564 

26. 
ซื้ออุปกรณประกอบการจัดทํา/
ทบทวนตามโครงการจัดทํา/
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นฯ 

1,105.- 1,105.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานเชี่ยงก่ี 
1,105.- 

รานเชี่ยงก่ี 
1,105.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0160/64 
15 ก.พ. 2564 

27. 
ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 
จํานวน 34 รายการ 38,758.- 38,758.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานเชี่ยงก่ี 
38,758.- 

รานเชี่ยงก่ี 
38,758.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0166/64 
24 ก.พ. 2564 

28. 
จางประกอบอาหารกลางวัน
และอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม
โครงการฝกซอมแผนปองกันฯ 

12,000.- 12,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางเสาวนีย เศษฐยะ 

12,000.- 
นางเสาวนีย เศษฐยะ 

12,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0142/64 
2 ก.พ. 2564 

29. 
จางจัดทําปายโครงการฝกซอม
แผนปองกันฯขนาด3x1.5 เมตร 450.- 450.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ประดิษฐการพิมพ 
450.- 

ประดิษฐการพิมพ 
450.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0140/64 
2 ก.พ. 2564 

30. 
จางเหมาถายเอกสารประกอบ
ตามโครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดทําแผนฯ 

4,250.- 4,250.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

4,250.- 
รานหมูนอยเซ็นเตอร 

4,250.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0149/64 
9 ก.พ. 2564 

31. 
จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน
ตามโครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดทําแผนฯ 

13,500.- 13,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายอนุวัตร  ตุนคํา 

13,500.- 
นายอนุวัตร  ตุนคํา 

13,500.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0151/64 
9 ก.พ. 2564 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

32. 
จางจัดทําอาหารวางพรอม
เคร่ืองดื่มโครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดทําแผนฯ 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.กมลนันท  กันทา 

9,000.- 
น.ส.กมลนันท  กันทา 

9,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0152/64 
9 ก.พ. 2564 

33. 
จางจัดทําอาหารกลางวันและ
อาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม ตาม
โครงการปองกันไฟปาฯ 

14,000.- 14,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางเสาวนีย  เศษฐยะ 

14,000.- 
นางเสาวนีย  เศษฐยะ 

14,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0155/64 
11 ก.พ. 2564 

34. 

จางทําปายโครงการจํานวน 1 
ปายและปายรณรงค จํานวน 
20 ปายตามโครงการปองกันไฟ
ปาฯ 

9,600.- 9,600.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานประดิษฐการพิมพ 

9,600.- 
รานประดิษฐการพิมพ 

9,600.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0158/64 
11 ก.พ. 2564 

35. 
จางทําปายประชาสัมพันธ
โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ินฯ 

300.- 300.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานประดิษฐการพิมพ 

300.- 
รานประดิษฐการพิมพ 

300.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0161/64 
15 ก.พ. 2564 

36. 

จางประกอบอาหารวางพรอม
เคร่ืองดื่มจํานวน 1,150 ชุดตาม
โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

28,750.- 28,750.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.กมลนันท  กันทา 

28,750.- 
น.ส.กมลนันท  กันทา 

28,750.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0162/64 
16 ก.พ. 2564 

37. 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป
ตัวยู(แบบปด)พรอมเทขยาย
ไหลทาง คสล. ม.2(เชื่อมม.2- 
ม.5) 

290,000.- 290,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ธาราเจริญทรัพย 
       290,000.- 

   หจก.ธาราเจรญิทรัพย 
 290,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0163/64 
18 ก.พ. 2564 

38. 
กอสรางฝาปดรางระบายน้ํา 
คสล. ม.3 (ซอย 7) 291,000.- 291,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.สุภีรเจริญทรัพย 
291,000.- 

หจก.สุภีรเจริญทรัพย 
291,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0164/64 
18 ก.พ. 2564 

 
 


