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

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ส้ำนักปลัด เดือน ธันวำคม 2565 

36,851.50.- 36,851.50.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

36,851.50.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

36,851.50.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00034/66 
29 กันยำยน 2565 

2 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองช่ำง เดือน ธันวำคม 2565 

6,431.80.- 6,431.80.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

6,431.80.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

6,431.80.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00035/66 
29 กันยำยน 2565 

3 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองคลัง เดือน ธันวำคม 2565 

142.30.- 142.30.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

142.30.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

142.30.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00029/66 
29 กันยำยน 2565 

4 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ส้ำนัก
ปลัดประจ้ำเดือน ธันวำคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00032/66 
29 กันยำยน 2565 

5 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร กองช่ำง
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00033/66 
29 กันยำยน 2565 

6 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร กองคลัง
ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00031/66 
29 กันยำยน 2565 

7 
จ้ำงเหมำบริกำรธันวำคม ด้ำนผู้
ช่วยงำนพัสดุ ประจ้ำเดือน 
ธันวำคม 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.รุจิดำ  นันทขว้ำง 

9,000.- 
นส.รุจิดำ  นันทขว้ำง 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00013/66 
29 กันยำยน 2565 

8 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนด้ำนผู้
ช่วยงำนกำรเงินและบัญชี 
ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.กัญญำณี  ศรีอ้วน 

9,000.- 
นส.กัญญำณี  ศรีอ้วน 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00012/66 
29 กันยำยน 2565 

9 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน ธันวำคม 
2565 

7,800.- 7,800.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

นำยธนกิจ เหล่ำวิระยะ
วงค ์

7,800.- 

นำยธนกิจ เหล่ำวิระยะวงค์ 
7,800.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00008/66 
29 กันยำยน 2565 

 



-2- 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน ธันวำคม 
2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยณัฐพงษ์  ปัญญำหล้ำ 

9,000.- 
นำยณัฐพงษ์  ปัญญำหล้ำ 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00006/66  
29 กันยำยน 2565 

11 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน ธันวำคม 
2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยชัยยุทธ  ปูธิปิน 

9,000.- 
นำยชัยยุทธ  ปูธิปิน 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00007/66  
29 กันยำยน 2565 

12 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนนักกำร
ภำรโรง ประจ้ำเดือน ธันวำคม 
2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยชำญนพเดช  แสนเงิน

9,000.- 
นำยชำญนพเดช  แสนเงิน

9,000.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00009/66 
29 กันยำยน 2565 

13 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเกษตร ประจ้ำเดือน ธันวำคม 
2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.ช่อผกำ  หำญจริง

9,000.- 
นำงสำวช่อผกำ  หำญจริง

9,000.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00010/66  
29 กันยำยน 2565 

14 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำน
สำธำรณสุข ประจ้ำเดือน ธันวำคม 
2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.นุชรินทร์  อินทนันชัย

9,000.- 
นส.นุชรินทร์  อินทนันชัย

9,000.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00011/66  
29 กันยำยน 2565 

15 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ผู้ช่วย
ช่ำงเขียนแบบ ประจ้ำเดือน 
ธันวำคม 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.ดำรำพร  แก้วกันทำ

9,000.- 
นส.ดำรำพร  แก้วกันทำ

9,000.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00014/66  
29 กันยำยน 2565 

16 

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ้ำเดือน ธันวำคม 
2565 

10,000.- 10,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.พิมพ์โพยม ศรีวงค์วรรณ์ 

10,000.- 
นส.พิมพ์โพยม ศรีวงค์วรรณ์ 

10,000.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00071/66  
1 ธันวำคม 2565 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ้ำเดือน 
ธันวำคม 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยสงกรำนต์  วิชำ 

9,000.- 
นำยสงกรำนต์  วิชำ 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00015/66  
29 กันยำยน 2565 

18 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ้ำเดือน 
ธันวำคม 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยทองสุข  แสนเงิน 

9,000.- 
นำยทองสุข  แสนเงิน 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00016/66   
29 กันยำยน 2565 

19 
จ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงาน
ช่างส ารวจ ประจ้ำเดือน ธันวำคม 
2565 

4,645.- 4,645.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นายณัฐสิทธิ์  สันก าแพง 

4,645.- 
นายณัฐสิทธิ์  สันก าแพง 

4,645.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00072/66   
16 ธันวำคม 2565 

20 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คีบอร์ด) 
ส้ำนักปลัด จ้ำนวน 5 กล่อง 

2,450.- 2,450.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอสออฟฟิศ 

2,450.- 
ร้ำนบอสออฟฟิศ 

2,450.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00060/66   
2 ธันวำคม 2565 

21 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต             
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร (บ้าน
ทรายขาว ม.5)จ านวน 10 ท่อน 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรำยรุ่งเรืองกิจ 

2,400.- 
หจก.เชียงรำยรุ่งเรืองกิจ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00069/66   
9 ธันวำคม 2565 

22 
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV) จ านวน 1 เครื่อง 

15,980.- 15,980.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
บริษัท ทีวี(ไทยแลนด์) จ้ำกัด 

15,980.- 
บริษัท ทีวี(ไทยแลนด์) จ้ำกัด 

15,980.- 
เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00075/66   
23 ธันวำคม 2565 

23 
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(ล าโพงอเนกประสงค์แบบมีล้อ
ลาก) จ านวน  2 เครื่อง 

23,900.- 23,900.- โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

บริษัท ทีวี(ไทยแลนด์) จ้ำกัด  
23,900.- 

บริษัท ทีวี(ไทยแลนด์) จ้ำกัด 
23,900.- 

เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00077/66   
23 ธันวำคม 2565 

24 
จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ 
ส านักปลัด จ านวน 3 เครื่อง  

3,890.- 3,890.- โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนบอสออฟฟิศ 
3,890.- 

ร้ำนบอสออฟฟิศ 
3,890.- 

เป็นบุคคลที่
มีอำชีพนี้ 

CNTR-00061/66   
2 ธันวำคม 2565 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

25 
จัดจ้างถ่ายเอกสาร แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ านวน 55 เล่ม 

5,500.- 5,500.- โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 
5,500.- 

ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 
5,500.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00062/66   
6 ธันวำคม 2565 

26 
จัดจ้ำงตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถบรรทุกน้้ำอเนกประสงค์ 
หมำยเลขทะเบียน บพ 8050 ชร. 

59,710.- 59,710.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
อู่โชคทรงพล 

59,710.- 
อู่โชคทรงพล 

59,710.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00064/66  
8 ธันวำคม 2565 

27 

จัดจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรประกำศ
กำรรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน
รอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
จ้ำนวน 35 เล่ม 

1,050.- 1,050.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

1,050.- 
ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

1,050.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00074/66   
23 ธันวำคม 2565 

28 

จัดจ้างท าปฏิทินเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาวและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปี พ.ศ. 
2566 จ านวน 3,300 ชุด 

66,000.- 66,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนหลินกำรค้ำ 

66,000.- 
ร้ำนหลินกำรค้ำ 

66,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00076/66   
23 ธันวำคม 2565 

29 

จัดจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ประจ้ำหมู่บ้ำน 
บ้ำนท่ำฮ่อ หมู่ที่ 6 ต้ำบล
ทรำยขำว อ้ำเภอพำน จังหวัด
เชียงรำย 

498,000.- 498,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

หจก.เชียงรำยโปรเฟสชั่น
แนล คอนสตรัคชั่นกรุ๊ป 

498,000.- 

หจก.เชียงรำยโปรเฟสชั่น
แนล คอนสตรัคชั่นกรุ๊ป 

498,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00063/66   
8 ธันวำคม 2565 
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ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

30 

จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ (ศูนย์กำรเรียนรู้
ประจ้ำหมู่บ้ำน) บ้ำนโป่งแดง  
หมู่ที่ 8 ต้ำบลทรำยขำว อ้ำเภอพำน 
จังหวัดเชียงรำย 

473,250.- 473,250.- 

โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.บีทูเอ็น คอนสตรัคชั่น 
473,250.- 

หจก.บีทูเอ็น คอน
สตรัคชั่น 
473,250.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00064/66   
21 ธันวำคม 2565 

31 

จัดจ้ำงซ่อมแซมแนวตลิ่งพัง  
บ้ำนทรำยขำว (น้้ำตกห้วยทรำยขำว) 
หมู่ที่ 5 ต้ำบลทรำยขำว อ้ำเภอพำน 
จังหวัดเชียงรำย  

156,000.- 156,000.- โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.จี 48 เอ็นจิเนียริ่ง 
156,000.- 

หจก.จี 48 เอ็นจิเนียริ่ง 
156,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00065/66   
13 ธันวำคม 2565 

32 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือน ามาใช้ใน
กิจกรรม/โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว จ านวน 6 รายการ  

7,050.- 7,050.- โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้านออมดินปั้นดินเผา
7,050.- 

ร้านออมดินปั้นดินเผา
7,050.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00066/66   
26 ธันวำคม 2565 

 
 


