
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน พ.ศ.  2564 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 5 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือ

จาง 
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

1. 
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
สํานักปลัด เดือน เมษายน 2564 

22,830.12 22,830.12 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

22,830.12 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

22,830.12 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 

CNTR-016764 
25 ก.พ. 2564  

2. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองชาง เดือน เมษายน 2564 

4,098.- 4,098.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

4,098.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

4,098.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0047/64 

1 ตุลาคม 2563 

3. 
จัดซื้อน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
กองคลัง ประจําเดือน เมษายน 2564 

- - 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ล้ีฮะจักรุงเรือง 

- 
หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 

- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0046/64 

1 ตุลาคม 2563 

4. 
คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร สํานักปลัด
ประจําเดือน เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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 
เมษายน  2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ปณณรัตน ปนแกว 

7,000.- 
น.ส.ปณณรัตน ปนแกว 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0202/64 
29 มี.ค. 2564 
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ลาํดับที ่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจดัจาง 
วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรบัการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลทีค่ัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

8. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
พัสดุ ประจําเดือน เมษายน 
2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางสาวชลธิชา ปญญา 

8,000.- 
นางสาวชลธิชา ปญญา 

8,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0035/64 
30 ต.ค. 2563 

9. 
จางเหมาบริการ ตําแหนงผูชวย
ชางโยธา ประจําเดือน เมษายน 
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 
เมษายน 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 
เมษายน 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 เมษายน 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

7,000.- 
เปนบุคคลที่มี

อาชีพนี ้
CNTR-0093/64 
30 พ.ย. 2563 

13. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง เมษายน 2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นายธนกิจ  เหลาวิริยะ
วงศ 

7,000.- 

นายธนกิจ  เหลาวิริยะ
วงศ 

7,000.- 

เปนบุคคลที่มี
อาชีพนี ้

CNTR-0094/64 
30 พ.ย. 2563 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

14. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
การเกษตร เมษายน  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.. 
จางเหมาบริการตําแหนง ผูชวย
ชางไฟฟาเมษายน  2564 

7,500.- 7,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจงรัก โนทะวงศ 

7,500.- 
นายจงรัก โนทะวงศ 

7,500.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0203/64 
29 มี.ค. 2564 

16. 
จางเหมาบริการจางเหมาเพื่อ
ปฏิบัติงานดานปรับปรุงภูมิทัศน  
เมษายน  2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายชัยดี นาอูกะ 

7,000.- 
นายชัยดี นาอูกะ 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0206/64 
29 มี.ค. 2564 

17. 
จัดจางเหมาบรกิาร ตําแหนง 
ผูชวยชางสํารวจเมษายน  
2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายพลรัตน ปนตา 

8,500.- 
นายพลรัตน ปนตา 

8,500.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0207/64 
29 มี.ค. 2564 

18. 
จางเหมาบริการปฏิบัติงานดาน
การเกษตร เมษายน  2564 7,000.- 7,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.พีชารัตน ดวงวรรณา 
7,000.- 

น.ส.พีชารตัน ดวงวรรณา 
7,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0205/64 
29 มี.ค. 2564 

19. 
จางเหมาเพื่อปฏิบัติงานดาน
ปรับปรุงภมูิทัศน เมษายน  
2564 

7,000.- 7,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวุฒิพงศ จะเหมาะ 

7,000.- 
นายวุฒิพงศ จะเหมาะ 

7,000.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0212/64 
29 มี.ค. 2564 

20. 
ซื้อวัสดุสํานักงาน กองชาง 
จํานวน 33 รายการ 32,277.- 32,277.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เช่ียงก่ี 
32,277.- 

เชี่ยงกี่ 
32,277.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0214/64 
5 เม.ย. 2564 

21. 
ซื้อวัสดุอุปกรณชวยเหลือ     
วาตภยั จํานวน 9 รายการ 45,783.- 45,783.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ 
45,783.- 

หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ 
45,783.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0215/64 
5 เม.ย. 2564 

22. 
ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 
จํานวน 9 รายการ 9,900.- 9,900.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เช่ียงก่ี 
9,900.- 

เชี่ยงกี่ 
9,900.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0220/64 
26 เม.ย. 2564 

23. 
ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 11 
รายการ 34,845.- 34,845.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

นภิสไฟฟาวิศวกรรม 
34,845.- 

นภิสไฟฟาวิศวกรรม 
34,845.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0218/64 
26 เม.ย. 64 
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ลาํดับที ่ งานที่จัดซื้อหรือจดัจาง 
วงเงนิทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคดัเลือกและ
ราคาทีต่กลงซื้อหรือจาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

24. 
ซื้อวัสดุอุปกรณชวยเหลือ     
วาตภยั จํานวน 3 รายการ 

3,650.- 3,650.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ 

3,650.- 
หจก.ส.รุงเรืองวัสดุ 

3,650.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0232/64 
26 เม.ย. 2564 

25. 
จัดซื้อถุงยังชีพ (COVIC-19) 
จํานวน 100 ชุด 48,800.- 48,800.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บ.กองเงนิ จํากัด 
48,800.- 

บ.กองเงิน จํากัด 
48,800.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0225/64 
27 เม.ย. 2564 

26. 
ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด   
4 รายการ 14,000.- 14,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เช่ียงก่ี 
14,000.- 

เชี่ยงกี่ 
14,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0231/64 
30 เม.ย. 2564 

27. 
จางทําปายไวนิลโครงการลด
อุบัติเหตุฯ 1 ปายและปาย
รณรงค 25 ปาย 

11,850.- 11,850.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ประดิษฐการพิมพ 

11,850.- 
ประดิษฐการพิมพ 

11,850.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0193/64 
7 เม.ย. 2564 

28. 
จางตรวจเช็คพรอมซอมแซม
รถบรรทุกน้ํา บห 9247 ชร. 4,890.- 4,890.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

อูชางพงษยนต 
บานแมคาวโตน 

4,890.- 

อูชางพงษยนต 
บานแมคาวโตน 

4,890.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0216/64 
26 เม.ย. 2564 

29. 
จัดจางตรวจเช็คและซอมแซม
เคร่ืองคอมพิวเตอร กองชาง 
จํานวน 2 เครื่อง 

5,490.- 5,490.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บอสออฟฟศ 

5,490.- 
บอสออฟฟศ 

5,490.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0219/64 
26 เม.ย. 2564 

30. 
จางซอมแซมระบบโทรศัพท 
สํานักปลัด 6,000.- 6,000.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานโชคดีโทรศัพท 
6,000.- 

รานโชคดีโทรศัพท 
6,000.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0217/64 
26 เม.ย. 2564 

31. 
จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
ศนูยปฏบิัติการควบคุม
โรคติดตอ ตําบลทรายขาว 

3,656.- 3,656.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ประดิษฐการพิมพ 

3,656.- 
ประดิษฐการพิมพ 

3,656.- 
เปนบุคคลท่ีมี

อาชีพนี้ 
CNTR-0221/64 
28 เม.ย. 2564 

32. 
จางเหมาถายเอกสารรางการ
ติดตามและประเมิน 12 เลม 420.- 420.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รานหมูนอยเซ็นเตอร 
420.- 

รานหมูนอยเซ็นเตอร 
420.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-0222/64 
29 เม.ย. 2564 

33. 
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโครงการตัด
หญาในเขตพ้ืนที่ตําบลทรายขาว 615.- 615.- 

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
615.- 

หจก.ลี้ฮะจักรุงเรือง 
615.- 

เปนบุคคลท่ีมี
อาชีพนี้ 

CNTR-00208/64 
30 มี.ค. 2564  

 


