
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม พ.ศ.  2564 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 5 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือ

จาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

1. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
สํานักปลัด เดือน มีนาคม 2564 

21,343.40 21,343.40 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

21,343.40 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

21,343.40 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 

CNTR-016764 
25 ก.พ. 2564  

2. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองชาง เดือน มีนาคม 2564 

4,223.- 4,223.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

4,223.- 
หจก.ลีฮ้ะจักรุงเรือง 

4,223.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0047/64 

1 ตุลาคม 2563 

3. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองคลัง ประจําเดือน มีนาคม 2564 

- - 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0046/64 

1 ตุลาคม 2563 

4. 
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร สํานักปลัด
ประจําเดือน มีนาคม 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 มีนาคม 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 มีนาคม 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 
มีนาคม 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ปณณรัตน ปนแกว 

7,000.- 
น.ส.ปณณรัตน ปนแกว 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0169/64 

25 ก.พ. 64 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจดัจาง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

8. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
พัสดุ ประจําเดือน มีนาคม 
2564 

7,350.- 7,350.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวชลธิชา ปญญา 

7,350.- 
นางสาวชลธิชา ปญญา 

7,350.- 
เปนบุคคลทีมี่

อาชีพนี ้
CNTR-0035/64 
30 ต.ค. 2563 

9. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางโยธา ประจําเดือน มีนาคม 
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 ตําแหนง 
พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา ประจําเดือน มีนาคม 
2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
นายจักรกฤช  จันตะมาต 

9,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0039/64 
30 ต.ค. 2563 

11. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา ประจําเดือน มีนาคม 
2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

8,000.- 
นายนันทวัฒน ทําสอาด 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0041/64 
30 ต.ค. 2563 

12. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง มีนาคม 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0093/64 
30 พ.ย. 2563 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

13. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง มีนาคม 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธนกิจ  เหลาวิริยะวงศ 

7,000.- 
นายธนกิจ  เหลาวิริยะวงศ 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0094/64 
30 พ.ย. 2563 

14. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
การเกษตร มีนาคม 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 

15.. 
ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 
จํานวน 17 รายการ 

10,422.- 10,422.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
เช่ียงก่ี 

10,422.- 
เชี่ยงกี่ 

10,422.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0175/64 

4 มี.ค. 2564 

16. 
ซื้ออุปกรณประกอบการอบรม
โครงการอบรมใหความรูฯ 

6,500.- 6,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
เช่ียงก่ี 
6,500.- 

เชี่ยงกี่ 
6,500.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0174/64 
8 มี.ค. 2564 

17. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 
จํานวน 3 รายการ 

5,945.- 5,945.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
รานบอสอฟฟศ 

5,945.- 
รานบอสอฟฟศ 

5,945.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0172/64 

9 มี.ค. 2564 

18. 
ซื้อครุภัณสํานักงาน(สป.) 
จํานวน 3 รายการ 43,000.- 43,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.เชียงรายเซอรวสิ 
43,000.- 

หจก.เชียงรายเซอรวสิ 
43,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0182/64 
16 มี.ค. 2564 

19. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง 
จํานวน 7 รายการ 26,550.- 26,550.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บอส ออฟฟศ 
26,550.- 

บอส ออฟฟศ 
26,550.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0194/64 
2 ก.พ. 2564 

20. 
ซื้อวัสดุฝกอบรมโครงการสัตว
ปลอดโรคฯ  4,550.- 4,550.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เช่ียงก่ี 
4,550.- 

เชี่ยงกี่ 
4,550.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0189/64 
19 มี.ค. 64 

21. 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง 
จํานวน 4 รายการ 23,200.- 23,200.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บอส ออฟฟศ 
23,200.- 

บอส ออฟฟศ 
23,200.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0201/64 
25 มี.ค. 2564 

22. 
จางประกอบอาหารโครงการ
อบรมใหความรูดานกฎหมาย 12,500.- 12,500.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางเสาวนีย เศษฐยะ 
12,500.- 

นางเสาวนีย เศษฐยะ 
12,500.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0173/64 
8 มี.ค. 2564 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

23. 
จางประกอบอาหารวางพรอม
เคร่ืองดื่มโครงการจัดทํา/
ทบทวนแผน 

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 

24. 
จัดทําปายโครงการอบรมให
ความรูดานกฏหมายฯ 

360.- 360.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ประดิษฐการพิมพ 

360.- 
ประดิษฐการพิมพ 

360.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0171/64 

8 มี.ค. 2564 

25. 
จัดจางปายโครงการสัตวปลอด
โรคฯ 11,850.- 11,850.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ประดิษฐการพิมพ 
11,850.- 

ประดิษฐการพิมพ 
11,850.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0193/64 
19 มี.ค. 2564 

26. 
จัดจางประกอบอาหารและ
อาหารวางโครงการสัตวปลอด
โรคฯ 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางเสาวนีย เศษฐยะ 

7,000.- 
นางเสาวนีย เศษฐยะ 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0191/64 
19 มี.ค. 2564 

27. 
จางซอมแซมรถยนต นข 9432 
ชร. 8,900.- 8,900.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

อูชางเบส 
8,900.- 

อูชางเบส 
8,900.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0190/64 
19 ม.ีค. 2564 

28. 
จัดทําปายประชาสัมพันธหาม
ทิ้งขยะฯ 2,160.- 2,160.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ประดิษฐการพิมพ 
2,160.- 

ประดิษฐการพิมพ 
2,160.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0199/64 
23 มี.ค. 2564 

29. 
จัดจางเหมาถายเอกสารพรอม
เขาเลม(คลัง)จํานวน 2 เลม 210.- 210.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานหมูนอยเซนเตอร 
210.- 

รานหมูนอยเซนเตอร 
210.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0200/64 
23 มี.ค. 2564 

30. 
กอสรางปดฝารางระบายน้ํา ม.
3 (ซอย7) 300,000.- 291,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทนายกอสราง 
291,000.- 

หจก.ทนายกอสราง 
291,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0168/64 
3 มี.ค. 2564 

31. 
กอสรางรางระบายน้ํา ม.12(
ซอยรวมม.12-ม.15) 236,000.- 226.900.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทนายกอสราง 
226,900.- 

หจก.ทนายกอสราง 
226,900.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0170/64 
5 มี.ค. 2564 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

32. 
กอสรางรางระบายน้ํา ม.1(ซอย
1/1) 

207,000.- 198,800.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ทนายกอสราง 

198,800.- 
หจก.ทนายกอสราง 

198,800.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0178/64 
12 มี.ค. 2564 

33. 
กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ม.12 2 สาย(ซอย4และ
ซอย5) 

64,000.- 60,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ทนายกอสราง 

60,000.- 
หจก.ทนายกอสราง 

60,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0177/64 
12 มี.ค. 2564 

34. 
กอสรางคลองสงน้ําแบบไมมีฝา
ปด ม.9 

300,000.- 285,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.สุภีรเจริญทรัพย 

285,000.- 
หจก.สุภีรเจริญทรัพย 

285,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0198/64 
19 มี.ค. 2564 

35. 
กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ม.11 (ซ3/1) 79,000.- 75,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทนายกอสราง 
75,000.- 

หจก.ทนายกอสราง 
75,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0195/64 
22 มี.ค. 2564 

36. 
กอสรางฝาปดรางระบายน้ํา ม.
11 (ซอย3) 

221,000.- 209,900.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ทนายกอสราง 

209,900.- 
หจก.ทนายกอสราง 

209,900.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0196/64 
22 มี.ค. 2564 

37. 
กอสรางรางระบายน้ํา ม.8 
จํานวน 2 สาย(ซ7,ซ6) 

300,000.- 276,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ทนายกอสราง 

276,400.- 
   หจก.ทนายกอสราง 

276,400.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0197/64 
22 มี.ค. 2564 

38. 
กอสรางแนวก้ันตลิ่งพัง ม.13 
(ลําเหมืองในหมูบาน) 300,000.- 285,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ทนายกอสราง 
285,000.- 

หจก.ทนายกอสราง 
285,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0198/64 
22 มี.ค. 2564 

 
 


