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

วันที่ 3 เดือน  ตุลาคม 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 กันยำยน 2565 

24,167.- 24,167.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

24,167.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

24,167.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00277/65 
12 สิงหำคม 2565 

2 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองช่ำง เดือน กันยำยน 2565 

8,595.20.- 8,595.20.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

8,595.20.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

8,595.20.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00020/65 

1 ตุลำคม 2564 

3 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองคลัง เดือน กันยำยน 2565 

144.70.- 144.70.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

144.70.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

144.70.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00019/65 

1 ตุลำคม 2565 

4 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ส้ำนัก
ปลัดประจ้ำเดือน กันยำยน 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 กันยำยน 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 กันยำยน 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 
กันยำยน 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.รุจิดำ  นันทขว้ำง 

9,000.- 
นส.รุจิดำ  นันทขว้ำง 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00269/65 
31 สิงหำคม 2565 

8 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนด้ำนผู้
ช่วยงำนกำรเงินและบัญชี 
ประจ้ำเดือน กันยำยน 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.กัญญำณี  ศรีอ้วน 

9,000.- 
นส.กัญญำณี  ศรีอ้วน 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00268/65 
31 สิงหำคม 2565 

9 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน กันยำยน 
2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยธนกิจ เหล่ำวิระยะวงค์ 

8,500.- 
นำยธนกิจ เหล่ำวิระยะวงค์ 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00134/65  
1 เมษำยน 2565 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน กันยำยน 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยณัฐพงษ์  ปัญญำหล้ำ 

8,000.- 
นำยณัฐพงษ์  ปัญญำหล้ำ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00180/65  
29 เมษำยน 2565 

11 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน กันยำยน 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยชัยยุทธ  ปูธิปิน 

8,000.- 
นำยชัยยุทธ  ปูธิปิน 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00169/65  
9 พฤษภำคม 2565 

12 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนนักกำร
ภำรโรง ประจ้ำเดือน กันยำยน 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยชำญนพเดช  แสนเงิน

8,000.- 
นำยชำญนพเดช  แสนเงิน

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 

CNTR-00170/65  
17 พฤษภำคม 

2565 

13 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเกษตร ประจ้ำเดือน กันยำยน 
2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.ช่อผกำ  หำญจริง

9,000.- 
นำงสำวช่อผกำ  หำญจริง

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00267/65  
31 สิงหำคม 2565 

14 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำน
สำธำรณสุข ประจ้ำเดือน กันยำยน 
2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.นุชรินทร์  อินทนันชัย

9,000.- 
นส.นุชรินทร์  อินทนันชัย

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00268/65  
31 สิงหำคม 2565 

15 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ผู้ช่วย
ช่ำงเขียนแบบ ประจ้ำเดือน 
กันยำยน 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.ดำรำพร  แก้วกันทำ

9,000.- 
นส.ดำรำพร  แก้วกันทำ

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00271/65  
31 สิงหำคม 2565 

13 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ผู้ช่วย
ช่ำงส้ำรวจ ประจ้ำเดือน กันยำยน 
2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.ศศิกำนต์  ปินตำ 

9,000.- 
นส.ศศิกำนต์  ปินตำ 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00272/65  
31 สิงหำคม 2565 

 
 

 



-3- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

14 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ้ำเดือน 
กันยำยน 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยสงกรำนต์  วิชำ 

9,000.- 
นำยสงกรำนต์  วิชำ 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00273/65  
31 สิงหำคม 2565 

15 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ้ำเดือน 
กันยำยน 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยทองสุข  แสนเงิน 

9,000.- 
นำยทองสุข  แสนเงิน 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00274/65   

31 สิงหำคม ๒๕๖5 

16 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำนักปลัด 
จ้ำนวน 13 รำยกำร 

17,650.- 17,650.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 

17,650.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 

17,650.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00280/65   
1 กันยำยน 2565 

17 

จัดซื้อวัสดุประกอบกำรอบรม 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรใน
กำรจัดท้ำธนำคำรน้้ำใต้ดิน (ระบบ
ปิด) ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 จ้ำนวน 6 รำยกำร 

11,920.- 11,920.- โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 
11,920.- 

หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 
11,920.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00281/65  
5 กันยำยน 2565 

18 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (ยำงมะตอย) 
กองช่ำง จ้ำนวน 1 รำยกำร 

57,500.- 57,500.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 

57,500.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 

57,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00283 /65 
7 กันยำยน 2565 

19 

จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรม ตามโครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผนหมู่บ้าน/
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน 170 ชุด 

11,050.- 11,050.- โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนเชียงกี ่
11,050.- 

ร้ำนเชียงกี่ 
11,050.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00285/65 
9 กันยำยน 2565 

20 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
จ้ำนวน 5 รำยกำร 

13,200.- 13,200.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

13,200.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

13,200.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00288/65             
11 กันยำยน 2565 

21 
จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส้ำนัก
ปลัด จ้ำนวน 6 รำยกำร 

9,355.- 9,355.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนเชียงกี ่
9,355.- 

ร้ำนเชียงกี่ 
9,355.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00295/65             
15 กันยำยน 2565 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

22 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด 
จ านวน 31 รายการ 

80,000.- 80,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 

80,000.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 

80,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00296/65  
16 กันยำยน 2565 

23 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์
ผสมเสร็จ จ านวน 1 รายการ 
กองช่าง 

13,000.- 13,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ธนกฤต ที เอ็น ฯ 

13,000.- 
หจก.ธนกฤต ที เอ็น ฯ 

13,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00303/65  
15 กันยำยน 2565 

24 

จัดซื้อวัสดุประกอบกำรอบรม 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรใน
กำรจัดท้ำธนำคำรน้้ำใต้ดิน (ระบบ
ปิด) ระยะที่ 2 จ้ำนวน 4 รำยกำร 

7,620.- 7,620.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 

7,620.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุฯ 

7,620.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00297/65  
16 กันยำยน 2565 

25 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
ท างานเข้ามุม) กองช่าง จ านวน 2 
ชุด 

14,000.- 14,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิสฯ 

14,000.- 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิสฯ 

14,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00300/65  
19 กันยำยน 2565 

26 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องรับ
โทรศัพท์แบบไร้สาย) กองช่าง 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,000.- 5,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิสฯ 

5,000.- 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิสฯ 

5,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00299/65  
19 กันยำยน 2565 

27 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 
จ านวน 21 รายการ 

32,337.- 32,337.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนเชียงกี ่
32,337.- 

ร้ำนเชียงกี่ 
32,337.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00298/65  
19 กันยำยน 2565 

28 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 
จ านวน 8 รายการ 

52,070.- 52,070.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

52,070.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

52,070.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00304/65  
20 กันยำยน 2565 

29 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 
จ านวน 41 รายการ 

41,963.- 41,963.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนเชียงกี ่
41,963.- 

ร้ำนเชียงกี่ 
41,963.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00310 /65  
23 กันยำยน 2565 

30 

จัดจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

11,000.- 11,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

11,000.- 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

11,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00210/65  
1 กรกฎำคม 2565 



-5- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

31 

จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว จ านวน 2 รายการ 
ส านักปลัด 

2,250.- 2,250.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

2,250.- 
ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

2,250.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00282/65  
7 กันยำยน 2565 

32 
จัดจ้างเหมาท าผ้าคลุมโต๊ะพับขา
สวิง หน้าฟอเมก้าขาว และเก้าอ้ี 
จ านน 3 รายการ ส านักปลัด 

54,200.- 54,200.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.กรณ์วรัศ  ดวงชัย 

54,200.- 
นส.กรณ์วรัศ  ดวงชัย 

54,200.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00284/65  
8 กันยำยน 2565 

33 
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค 
918 เชียงราย ส านักปลัด 

2,319.76.- 2,319.76.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
บริษัทโตโยต้ำ เชียงรำย 

2,319.76.- 
บริษัทโตโยต้ำ เชียงรำย 

2,319.76.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00287/65  
8 กันยำยน 2565 

34 
จัดจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขุด
ลอกล าเหมืองห้วยเมี่ยง บ้านร่อง
ธารใหม่ หมู่ที่ 9 

20,000.- 20,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนดวงพินดี 

20,000.- 
ร้ำนดวงพินดี 

20,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00290/65  
12 กันยำยน 2565 

35 
จัดจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขุด
ลอกล าน้ าลาว บ้านหนองผักจิก 
หมู่ที่ 4 

40,000.- 40,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำงบัวลำ  หมั้นเหมำะ 

40,000.- 
นำงบัวลำ  หมั้นเหมำะ 

40,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00289/65  
12 กันยำยน 2565 

36 
จัดจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขุด
ลอกล าน้ าร่องธาร บ้านหนองตุ้ม 
หมู่ที่ 7 

20,000.- 20,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำงบัวลำ  หมั้นเหมำะ 

20,000.- 
นำงบัวลำ  หมั้นเหมำะ 

20,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00291/65  
15 กันยำยน 2565 

37 
จัดจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขุด
ลอกล าน้ าร่องธาร บ้านท่าฮ่อ  
หมู่ที่ 6 

30,000.- 30,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนดวงพินดี 

30,000.- 
ร้ำนดวงพินดี 

30,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00292/65  
15 กันยำยน 2565 

 
 
 
 



-6- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

38 
จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 
4467 เชียงราย ส านักปลัด 

2,770.- 2,770.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
อู่ช่ำงเบส 
2,770.- 

อู่ช่ำงเบส 
2,770.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00293/65  
15 กันยำยน 2565 

39 

จัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ 
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขษข 
144 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 
ทข.024-49-0002 

3,400.- 3,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำน ก.เจริญยนต์ มอเตอร์ 

3,400.- 
ร้ำน ก.เจริญยนต์ มอเตอร์ 

3,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00305/65  
20 กันยำยน 2565 

40 

จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 
45 เล่ม 

10,800.- 10,800.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

10,800.- 
ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

10,800.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00309/65  
23 กันยำยน 2565 

41 
จัดจ้างเหมาขุดฝังกลบขยะและ
ปรับปรุงบ่อขยะหมู่บ้าน บ้านแม่
คาววัง หมู่ที่ 2 

20,000.- 20,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนดวงพินดี 

20,000.- 
ร้ำนดวงพินดี 

20,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00308/65  
23 กันยำยน 2565 

42 
จัดจ้างเหมาขุดฝังกลบขยะและ
ปรับปรุงบ่อขยะหมู่บ้าน บ้านหนอง
ผักจิก หมู่ที่ 4 

20,000.- 20,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนดวงพินดี 

20,000.- 
ร้ำนดวงพินดี 

20,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00307/65  
23 กันยำยน 2565 

43 

จัดจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือ
อุปโภค บริโภค โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว บ้าน
ท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 จ านวน 1 แห่ง 

269,000.- 269,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

หจก.ต้นตะวัน (เชียงรำย) 
คอนสตรัคชั่น 
269,000.- 

หจก.ต้นตะวัน (เชียงรำย) 
คอนสตรัคชั่น 
269,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00311/65  
2 กันยำยน 2565 

 
 
 
 



-7- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

44 

จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสมาน
มิตร หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านปางสา 
หมู่ที่ 18 ต าบลสันกลาง จ านวน 1 
แห่ง 

400,000.- 400,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.สุภีร์เจริญทรัพย์ 

400,000.- 
หจก.สุภีร์เจริญทรัพย์ 

400,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00279 /65  
2 กันยำยน 2565 

45 

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่อง
ธาร หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านปางสา  
หมู่ที่ 18 ต าบลสันกลาง จ านวน 1 
แห่ง 

400,000.- 400,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

หจก.เชียงรำย 525  
คอนสตรัคชั่น 
400,000.- 

หจก.เชียงรำย 525  
คอนสตรัคชั่น 
400,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00286/65  
13 กันยำยน 2565 

46 

จัดจ้างปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที่ 12 
ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

หจก.ต้นตะวัน (เชียงรำย) 
คอนสตรัคชั่น 
300,000.- 

หจก.ต้นตะวัน (เชียงรำย) 
คอนสตรัคชั่น 
300,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00301/65  
20 กันยำยน 2565 

47 

จัดจ้างก่อสร้างเทคอนกรีตเสริม
เหล็กขยายไหล่ทาง พร้อมราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู (แบบปิด) บ้านร่องธารใหม่  
หมู่ที่ 9 (ซอย 5 ถนนในหมู่บ้าน) 
ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรำยรุ่งเรืองกิจ 

300,000.- 
หจก.เชียงรำยรุ่งเรืองกิจ 

300,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00302/65  
22 กันยำยน 2565 

48 

จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งทวี 
หมู่ที่ 16 ต าบลทรายขาว อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 
แห่ง 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ไม้หมอน กรุ๊ป 

300,000.- 
หจก.ไม้หมอน กรุ๊ป 

300,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00306/65  
23 กันยำยน 2565 

 
 



-8- 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

45 

จัดจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยกาก
ยาง บริเวณจะด าเนินการก่อสร้าง
อนุสาวรีย์พระญามังรายหลวง 
บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ บ้าน
สันต้นม่วง หมู่ที่ 10 

60,000.- 60,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนดวงพินดี 

60,000.- 
ร้ำนดวงพินดี 

60,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00314 /65  
29 กันยำยน 2565 

 


