
 
      
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

------------------ 
 
  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 าเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
นี้)  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
      (ลงชื่อ)  
             (นายจีรพงษ์  ใจวงศ)์ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 
 



 

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

วันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ส านักปลัด เดือนมกราคม 2565 

14,769.24.- 14,769.24. 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

14,769.24.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

14,769.24.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00018/65 
1 ตุลาคม 2564 

2 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองช่าง เดือนมกราคม 2565 

3,648.40.- 3,648.40.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

3,648.40.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

3,648.40.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00020/65 
1 ตุลาคม 2564 

๓ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
ส านักปลัดประจ า เดือนมกราคม 
2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00006/65 
1 ตุลาคม 2564 

๔ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง
ประจ าเดือน มกราคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00017/65 
1 ตุลาคม 2564 

๕ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง
ประจ าเดือน มกราคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00016/65 
1 ตุลาคม 2564 

๖ 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
นักการภารโรง เดือน มกราคม 
2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสงกรานต์ วิชา

8,500.- 
นายสงกรานต์ วิชา 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00005/65 
1 ตุลาคม 2564 

๗ 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานจัดเก็บ
รายได้ เดือนมกราคม 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ปัณณรัตน์ ปันแก้ว 

8,500.- 
น.ส.ปัณณรัตน์ ปันแก้ว 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00007/65 
1 ตุลาคม 2564 

๘ 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ดับเพลิง ประจ าเดือน มกราคม 
2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต เสนาวัต 

8,500.- 
นายภาณุวัต เสนาวัต 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00003/65 
1 ตุลาคม 2564 

 



 

-2- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๙ 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธนกิจ เหล่าวิริยะ 

8,500.- 
นายธนกิจ เหล่าวิริยะ 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00002/65 
1 ตุลาคม 2564 

๑๐ 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้าน
การเกษตร ประจ าเดือน มกราคม 
2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ทาริกา สุภาพร 

9,000.- 
น.ส.ทาริกา สุภาพร 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00001/65 
1 ตุลาคม 2564 

๑๑ 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าเดือน 
มกราคม 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงษ์ สุตาลังกา 

8,000.- 
นายณัฐพงษ์ สุตาลังกา 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00062/65 
15 ธันวาคม2564 

๑๒ 
จ้างเหมาบริการ ช่วยช่างส ารวจ 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00013/65 
1 ตุลาคม 2564 

๑๓ 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าเดือน 
มกราคม 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00063/65
15 ธันวาคม2564 

๑๔ 
จ้างเหมาบริการ ช่วยช่างเขียน
แบบ ประจ าเดือนมกราคม 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.ดาราพร แก้วกันทา 

8,000.- 
น.ส.ดาราพร แก้วกันทา 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00014/65 
1 ตุลาคม 2564 

๑๕ 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานพัสดุ 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.รุจิดา นันทขว้าง 

8,000.- 
น.ส.รุจิดา นันทขว้าง 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00008/65 
1 ตุลาคม 2564 

๑๖ 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 

3,629.- 3,629.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงศ์ ปัญญาหล้า 

3,629.- 
นายณัฐพงศ์ ปัญญาหล้า 

3,629.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00083/65 
17 มกราคม2565 

 
 



 

-3- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

๑๗ 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างจ านวน 
1 รายการ (เสาคอนกรีต 63 ต้น) 

5,670.- 5,670.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

5,670.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

5,670.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00075/65 
7 มกราคม 2565 

๑๘ 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 4 
รายการ กองช่าง 

2,867.- 2,867.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นภิสไฟฟ้าวิศวกรรม 

2,867.- 
นภิสไฟฟ้าวิศวกรรม 

2,867.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00074/65 
7 มกราคม 2565 

๑๙ 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
จ านวน 5 รายการ 

18,150.- 18,150.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

18,150.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

18,150.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00077/65 
10 มกราคม2565 

๒๐ 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 
จ านวน 2 รายการ 

11,600.- 11,600.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

11,600.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

11,600.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00064/65 
12 มกราคม2565 

๒๑ 
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ส านัก
ปลัด จ านวน 1 รายการ 

5,850.- 5,850.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงรายการดับเพลิง 

5,850.- 
หจก.เชียงรายการดับเพลิง 

5,850.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00065/65  
12 มกราคม2565 

๒๒ 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 
จ านวน 31 รายการ 

11,493.- 11,493.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเชียงกี ่
11,493.- 

ร้านเชียงกี ่
11,493.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR00066/65  
12 มกราคม2565 

๒๓ 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด 
จ านวน 12 รายการ 

22,000.- 22,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

22,000.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

22,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
27/65  

19 มกราคม2565 

๒๔ 

จัดจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสถานีสูบ
น้ า จ านวน 2 แห่ง คือ หนองสระ 
บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 และหนอง
ไคร้ บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7 

1,498.- 1,498.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอพาน 

1,498.- 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ าเภอพาน 

1,498.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR00085/65  
24 มกราคม2565 

๒๕ 

จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่ทีฝาปิด 
บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 (ซอย
หน้าบ้านนายแก้ว แก้วอุด) 

121,000.- 121,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงรายรุ่งเรืองกิจ 

121,000.- 
หจก.เชียงรายรุ่งเรืองกิจ 

121,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
4/65  

28 มกราคม2565 



 

 
 

 


