
 
      
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

------------------ 
 
  ตามที่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณา                  
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท าผลการพิจารณาเป็นรายเดือนๆ (ตามแบบ สขร.๑) 
เพ่ือเป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น   

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการสรุปผล               
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้)  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
      (ลงชื่อ)  
             (นายสมเกียรติ  ค าแสนยศ) 
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 
  



 

                                                                                                                                                                                               แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่  3  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ส านักปลัด เดือน ตุลาคม 2564 

10,231.72.- 10,231.72. 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

10,231.72.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

10,231.72.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-
00018/65 
1 ตุลาคม 2564 

2 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองช่าง เดือน ตุลาคม 2564 

5,531.60.- 5,531.60.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

5,531.60.- 

หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 
5,531.60.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-
00020/65 
1 ตุลาคม 2564 

๓ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส านัก
ปลัดประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-
00006/65 
1 ตุลาคม 2564 

๔ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง
ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

 CNTR-
00017/65 
1 ตุลาคม 2564 

๕ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง
ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

 CNTR-
00016/65 
1 ตุลาคม 2564 

๖ 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
นักการภารโรง เดือน ตุลาคม 
2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสงกรานต์ วิชา

8,500.- 
นายสงกรานต์ วิชา 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-
00005/65 

1 ตุลาคม 2564 

๗ 
จ้างเหมาบริการ ต าแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เดือน 
ตุลาคม 2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ปัณณรัตน์ ปันแก้ว 

8,500.- 
น.ส.ปัณณรัตน์ ปันแก้ว 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00007/
65 

1 ตุลาคม 2564 



 

-2- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

๘ 
จ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง 
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาด
เบา ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจักรกฤช  จันต๊ะ

มาต 9,000.- 
นายจักรกฤช  จันต๊ะมาต 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00015/
65 

1 ตุลาคม 2564 

๙ 
จ้างเหมาบริการ ต าแหน่งผู้ช่วย
ช่างไฟฟ้า ประจ าเดือน ตุลาคม 
2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายนันทวัฒน์ ท า
สะอาด 9,000.- 

นายนันทวัฒน์ ท าสะอาด 
9,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00010/
65 

1 ตุลาคม 2564 

๑๐ 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง ประจ าเดือน ตุลาคม 
2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

8,500.- 
นายภาณุวัต  เสนาวัต 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-
00003/65 

1 ตุลาคม 2564 

๑๑ 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง ประจ าเดือน ตุลาคม 
2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นายธนกิจ  เหล่าวิริยะ
วงศ ์

8,500.- 

นายธนกิจ  เหล่าวิริยะ
วงศ ์

8,500.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00002/
65 

1 ตุลาคม 2564 

๑๒ 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร ประจ าเดือน ตุลาคม
2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ทาริกา  สุภาพร 

9,000.- 
น.ส.ทาริกา  สุภาพร 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00001/
65 

1 ตุลาคม 2564 

๑๓ 
จ้างเหมาบริการต าแหน่ง ผู้ช่วย
ช่างไฟฟ้า ประจ าเดือน ตุลาคม 
2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายจงรัก โนทะวงศ์ 

8,500.- 
นายจงรัก โนทะวงศ์ 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00009/
65 

1 ตุลาคม 2564 

๑๔ 
จ้างเหมาบริการจ้างเหมาเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์  
ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายชัยดี นาอูกะ 

8,000.- 
นายชัยดี นาอูกะ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00011/
65 

1 ตุลาคม 2564 
 

 
 



 

-3- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑๕ 
จัดจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
ส ารวจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00013/
65 

1 ตุลาคม 2564 

๑๖ 
จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานด้านปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ประจ าเดือน ตุลาคม2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00012/
65 

1 ตุลาคม 2564 

๑๗ 
จ้างเหมาบริการต าแหน่งผู้ช่วยช่าง
เขียนแบบ ประจ าเดือน ตุลาคม 
2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นส.ดาราพร แก้วกันทา 

8,000.- 
นส.ดาราพร แก้วกันทา 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00014/
65 

1 ตุลาคม 2564 

๑๘ 
จ้างเหมาบริการต าแหน่งผู้ช่วยงาน
พัสดุ ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นส.รุจิดา นันทขว้าง 

8,000.- 
นส.รุจิดา นันทขว้าง 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00008/
65 

1 ตุลาคม 2564 

๑๙ 
จัดซื้อกระดาษแบบพิมพ์ใช้เลือกตั้ง 
จ านวน 6 รายการ 

11,637.- 11,637.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการปกครอง 

11,637.- 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการปกครอง 

11,637.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

7/2565 
15 ตุลาคม 

2564 

๒๐ 

จัดซื้อแฟ้มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
จ านวน 18 แฟ้ม 

720.- 720.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านณัฐวรรธน์ ซัพพลาย 

720.- 
ร้านณัฐวรรธน์ ซัพพลาย 

720.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-
00036/65 
29 ตุลาคม 

2564 

๒๑ 

จัดซื้อกระดาษปกสี ตามโครงการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว จ านวน 
10 ห่อ 

1,100.- 1,100.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเชียงกี ่
1,100.- 

ร้านเชียงกี ่
1,100.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-
00035/65 
29 ตุลาคม 

2564 



 

-4- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๒๒ 

จัดซื้อตรายางประทับตราบัตรเลือกตั้ง
เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว จ านวน 6 อัน 

1,200.- 1,200.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
NKK GROUP 

1,200.- 
NKK GROUP 

1,200.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00034/
65 

29 ตุลาคม 
2564 

๒๓ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน ตามโครงการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว จ านวน 22 อัน 

24,352.- 24,352.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเชียงกี ่
24,352.- 

ร้านเชียงกี ่
24,352.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00038/
65 

29 ตุลาคม 
2564 

๒๔ 
จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
วันรักต้นไม้ ประจ าปีของชาติ จ านวน 
1 ป้าย 

300.- 300.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

300.- 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

300.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00027/
65 

19 ตุลาคม 
2564 

๒๕ 

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ การ
เลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว จ านวน 5 ป้าย 

3,400.- 3,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

3,400.- 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

3,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00033/
65 

27 ตุลาคม 
2564 

๒๖ 

จ้างท าป้ายปิดประกาศเก่ียวกับการหา
เสียงตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ประจ าปี พ.ศ.2565 

11,016.- 11,016.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

11,016.- 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

11,016.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR-00037/
65 

29 ตุลาคม 
2564 



 

 


