
แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565     
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่  5  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ส้ำนักปลัด เดือน กรกฎำคม 2565 

16,949.60.- 16,949.60.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

16,949.60.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

16,949.60.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00130/65 
28 กุมภำพันธ์ 2565 

2 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองช่ำง เดือน กรกฎำคม 2565 

4,389.50.- 4,389.50.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

4,389.50.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

4,389.50.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00020/65 

1 ตุลำคม 2564 

3 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองคลัง เดือน กรกฎำคม 2565 

181.90.- 181.90.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

181.90.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

181.90.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00019/65 

1 ตุลำคม 2565 

4 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ส้ำนัก
ปลัดประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00006/65 

1 ตุลำคม 2564 

5 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร กองช่ำง
ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
 CNTR-00017/65 

1 ตุลำคม 2564 

6 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร กองคลัง
ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
 CNTR-00016/65 

1 ตุลำคม 2564 

7 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนด้ำนผู้
ช่วยงำนพัสดุ ประจ้ำเดือน 
กรกฎำคม 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.รุจิดำ  นันทขว้ำง 

8,000.- 
นส.รุจิดำ  นันทขว้ำง 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00132/65 
1 เมษำยน 2565 

9 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 
2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยธนกิจ เหล่ำวิระยะวงค์ 

8,500.- 
นำยธนกิจ เหล่ำวิระยะวงค์ 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00134/65  
1 เมษำยน 2565 

10 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยณัฐพงษ์  ปัญญำหล้ำ 

8,000.- 
นำยณัฐพงษ์  ปัญญำหล้ำ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00180/65  
29 เมษำยน 2565 

 



 
-2- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยชัยยุทธ  ปูธิปิน 

8,000.- 
นำยชัยยุทธ  ปูธิปิน8,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00169/65  
9 พฤษภำคม 2565 

12 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนนักกำร
ภำรโรง ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยชำญนพเดช  แสนเงิน

8,000.- 
นำยชำญนพเดช  แสนเงิน

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 

CNTR-00170/65  
17 พฤษภำคม 

2565 

13 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ผู้ช่วย
ช่ำงเขียนแบบ ประจ้ำเดือน 
กรกฎำคม 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.ดำรำพร  แก้วกันทำ

8,000.- 
นส.ดำรำพร  แก้วกันทำ

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00137/65  
1 เมษำยน 2565 

14 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ผู้ช่วย
ช่ำงส้ำรวจ ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.ศศิกำนต์  ปินตำ8,000.- นส.ศศิกำนต์  ปินตำ8,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00171/65  
17 พฤษภำคม 

2565 

15 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ้ำเดือน 
กรกฎำคม 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยสงกรำนต์  วิชำ8,500.- นำยสงกรำนต์  วิชำ8,500.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00140/65  
1 เมษำยน 2565 

16 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 
กองช่ำง 

17,720.- 17,720.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้านบอส  ออฟฟิศ17,720.- ร้านบอส  ออฟฟิศ17,720.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00194/65  
1 กรกฎำคม 2565 

17 
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงำน กองช่ำง 
จ้ำนวน 1 รำยกำร 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

8,000.- 
หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00211/65  
5 กรกฎำคม 2565 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์ งำนบ้ำน งำนครัว 
จ้ำนวน 1 รำยกำร กองช่ำง 

18,600.- 18,600.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

 18,600.- 
หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

18,600.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00212/65  
5 กรกฎำคม 2565 

 
 
 



 
-3- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

19 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน กองช่ำง 
จ้ำนวน 2 รำยกำร 

12,400.- 12,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

12,400.- 
หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

12,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00218/65  
5 กรกฎำคม 2565 

20 
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้ำง กองช่ำง 
จ้ำนวน 1 รำยกำร 

20,000.- 20,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

20,000.- 
หจก.เชียงรายเซอร์วิส 

20,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00213/65 
5 กรกฎำคม 2565 

21 
จัดซื้อวัสดุคอมฯ กองช่ำง จ้ำนวน 
4 รำยกำร 

17,720.- 17,720.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์

17,720.- 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์

17,720.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00215/65  
5 กรกฎำคม 2565 

22 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 
จ้ำนวน 5 รำยกำร 

35,400.- 35,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้านบอส  ออฟฟิศ 

35,400.- 
ร้านบอส  ออฟฟิศ

35,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00220/65  
8 กรกฎำคม 2565 

23 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ กองช่ำง จ้ำนวน 
10 รำยกำร 

19,650.- 19,650.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นภิสไฟฟ้าวิศวกรรม

19,650.- 
นภิสไฟฟ้าวิศวกรรม 

19,650.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00224/65 

12 กรกฎำคม 2565 

24 
จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 
จ้ำนวน 7 รำยกำร กองช่ำง 

3,550.- 3,550.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

3,550.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

3,550.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00226/65 

21 กรกฎำคม 2565 

25 
จ้างเหมาท าป้ายศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม ต.ทรายขาว จ านวน 1 ป้าย 

1,080.- 1,080.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้านพานดีไซน์ 

1,080.- 
ร้านพานดีไซน์ 

1,080.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00209/65             
4 กรกฎำคม 2565 

26 
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์
คอมฯ กองคลัง จ านวน 2 รายการ 

6,180.- 6,180.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้านบอส  ออฟฟิศ 

6,180.- 
ร้านบอส  ออฟฟิศ 

6,180.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00219/65             
5 กรกฎำคม 2565 

27 
จ้ำงตรวจเช็คและซ่อมแซมปรับปรุง
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ จ้ำนวน 
10 รำยกำร 

17,000.- 17,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยธวัชชัย  จุมปูป้อ 

17,000.- 
นำยธวัชชัย  จุมปูป้อ 

17,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR -00216/65             
6 กรกฎำคม 2565 

28 
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียน 82-0002 
ชร. (รถกระเช้า) 

8,770.- 8,770.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

อู่ช่างพงษ์ยนต์  
บ้านแม่คาวโตน 

8,770.- 

อู่ช่างพงษ์ยนต์  
บ้านแม่คาวโตน 

8,770.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00217/65             
7 กรกฎำคม 2565 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

29 
จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กอง
คลัง จ านวน 1 รายการ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-59-0073 

1,300.- 1,300.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้านบอส  ออฟฟิศ 

1,300.- 
ร้านบอส  ออฟฟิศ 

1,300.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00228/65  

21 กรกฎำคม 2565 

30 

จัดจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน 
IGEBA รุ่นTF35 หมายเลข
ครุภัณฑ์ ทข.054-46-0003 
จ านวน 1 รายการ 

8,980.- 8,980.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นายเลอศักดิ์  สดับ 

8,980.- 
นายเลอศักดิ์  สดับ 

8,980.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00227/65  

21 กรกฎำคม 2565 

31 
จ้างท าป้ายศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของ อบต.ทรายขาว 
จ านวน 1 ป้าย 

1,080.- 1,080.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนพำนดีไซน์ 

1,080.- 
ร้ำนพำนดีไซน์ 

1,080.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00232/65  

26 กรกฎำคม 2565 

 


