
 
      
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศนี้)  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
      (ลงชื่อ)  
             (นายจีรพงษ์  ใจวงศ)์ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 
 



 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565     

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
วันที่  4  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ส านักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

22,163.18. 22,163.18. 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

22,163.18.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

22,163.18.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00018/65 

1 ตุลาคม 2564 

2 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองช่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

6,266.30.- 6,266.30.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

6,266.30.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

6,266.30.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00020/65 

1 ตุลาคม 2564 

3 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

139.50.- 139.50.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

139.50.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

139.50.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00019/65 

1 ตุลาคม 2564 

4 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
ส านักปลัด ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00006/65 

1 ตุลาคม 2564 

5 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
 CNTR-00017/65 

1 ตุลาคม 2564 

6 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
 CNTR-00016/65 

1 ตุลาคม 2564 

7 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

2,000.- 2,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

2,000.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

2,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00094/65 
28กุมภาพันธ์2565 

8 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนักการ
ภารโรง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสงกรานต์ วิชา

8,500.- 
นายสงกรานต์ วิชา 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00005/65 
1 ตุลาคม 2564 

9 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานจัดเก็บ
รายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

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 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต เสนาวัต 

8,500.- 
นายภาณุวัต เสนาวัต 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00003/65 
1 ตุลาคม 2564 

11 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธนกิจ เหล่าวิริยะ 

8,500.- 
นายธนกิจ เหล่าวิริยะ 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00002/65 
1 ตุลาคม 2564 

12 
จา้งเหมาบริการ ช่วยงานด้าน
การเกษตร ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 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 

13 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงษ์ สุตาลังกา 

8,000.- 
นายณัฐพงษ์ สุตาลังกา 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00062/65 
15 ธันวาคม2564 

14 
จ้างเหมาบริการ ช่วยช่างส ารวจ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00013/65 
1 ตุลาคม 2564 

15 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00063/65 
15 ธันวาคม2564 

16 
จา้งเหมาบริการ ช่วยช่างเขียน
แบบ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
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 

17 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานพัสดุ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 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 

 
 



 

-3- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

7,500.- 7,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงศ์ ปัญญาหล้า 

7,500.- 
นายณัฐพงศ์ ปัญญาหล้า 

7,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00083/65 
17 มกราคม 2565 

19 

จัดซื้อถุงยังชีพฯ เพ่ือช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนผู้มีค าสั่งกักตัว
ตามค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่ออ าเภอพาน 

9,270.- 9,270.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ก๋องเงิน จ ากัด 

9,270.- 
บริษัท ก๋องเงิน จ ากัด 

9,270.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00089/65 
3 กุมภาพันธ์ 2565 

20 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมฝาปิด
รางระบายน้ า ซอย4 หมู่ที่ 8) 
จ านวน 4 ราย 

2,560.- 2,560.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

2,560.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

2,560.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00091/65 
4 กุมภาพันธ์ 2565 

21 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ตามโครงการ
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
ประจ าปี พ.ศ.2565 

15,000.- 15,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

15,000.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

15,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-/65 

10กุมภาพันธ์2565 

22 
จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน ประจ าปี พ.ศ.
2565 

7,250.- 7,250.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

ร้าน นัมเบอร์วันเคหะ
ภัณฑ์ 

7,250.- 

ร้าน นัมเบอร์วันเคหะ
ภัณฑ์ 

7,250.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00099/65 
10กุมภาพันธ์2565 

23 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 
จ านวน 1 รายการ  

26,600.- 26,600.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

26,600.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

26,600.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00096/65  
11กุมภาพันธ์2565 

24 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 
จ านวน 8 รายการ 

6,842.- 6,842.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเชียงกี ่
6,842.- 

ร้านเชียงกี ่
6,842.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00097/65  
11กุมภาพันธ์2565 

25 

จัดซื้อถุงยังชีพฯ (รอบที่ 2) เพ่ือ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้มี
ค าสั่งกักตัวตามค าสั่งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ อ าเภอพาน 

5,665.- 5,665.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ก๋องเงิน จ ากัด

5,665.- 
บริษัท ก๋องเงิน จ ากัด 

5,665.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00105/65 
17กุมภาพันธ์2565 



 

-4- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขทีแ่ละวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

26 
จัดซื้อถุงยังชีพฯ (รอบที่ 3)
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้มี
ค าสั่งกักตัวฯ 

4,635.- 4,635.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ก๋องเงิน จ ากัด 

4,635.- 
บริษัท ก๋องเงิน จ ากัด 

4,635.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00104/65  
21กุมภาพันธ์2565 

27 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
จ านวน 5 รายการ 

22,550.- 22,550.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน บอสออฟฟิศ 

22,550.- 
ร้าน บอสออฟฟิศ 

22,550.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00106/65             
22กุมภาพันธ์2565 

28 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 
จ านวน 28 รายการ 

34,121.- 34,121.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเชียงกี ่
34,121.- 

ร้านเชียงกี ่
34,121.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00108/65             
23กุมภาพันธ์2565 

29 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 
จ านวน 2 รายการ 

27,500.- 27,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน บอสออฟฟิศ 

27,500.- 
ร้าน บอสออฟฟิศ 

27,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00107/65             
23กุมภาพันธ์2565 

30 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 
จ านวน 30 รายการ 

22,151.- 22,151.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเชียงกี ่
21,971.- 

ร้านเชียงกี ่
21,971.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00111/65             
25กุมภาพันธ์2565 

31 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 
จ านวน 5 รายการ 

9,570.- 9,570.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเชียงกี ่
9,570.- 

ร้านเชียงกี ่
9,570.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00113/65             
28กุมภาพันธ์2565 

32 
จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง บน 1095 ชร.  

9,700.- 9,700.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
อู่ช่างเบส 
9,700.- 

อู่ช่างเบส 
9,700.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00090/65 
3 กุมภาพันธ์ 2565 

33 
จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 
บห 9247 ชร. ส านักปลัด 

88,000.- 88,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เดอะทรัค 59 
จ ากัด 

15,000.- 

บริษัท เดอะทรัค 59 
จ ากัด 

15,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00095/65 
10กุมภาพันธ์2565 

34 
จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ตาม
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน จ านวน 2 รายการ 

12,750.- 12,750.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

12,750.- 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

12,750.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00099/65 
10กุมภาพันธ์2565 

35 
จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 3 
รายการ ส านักปลัด 

2,610.- 2,610.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

2,610.- 
ร้านหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

2,610.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00102/65  
17กุมภาพันธ์2565 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

36 
จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 2 
รายการ ส านักปลัด 

2,550.- 2,550.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

2,550.- 
ร้านหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

2,550.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00103/65  
21กุมภาพนัธ์2565 

37 
จัดจ้างตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด 
ทะเบียน กล 5975 ชร. 

6,104.35.- 6,104.35.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท อเมริกัน มอเตอร์ส

6,104.35.- 
บริษัท อเมริกัน มอเตอร์ส 

6,104.35.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00110/65 
23กุมภาพันธ์2565 

38 

จัดจ้างท าป้ายอะคริลิกชื่อต าแหน่ง
ติดโต๊ะและสติ๊กเกอร์ชื่อต าแหน่ง
ติดกระจก หน้าห้องท างานคณะ
ผู้บริหาร และหน้าห้องปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
จ านวน 2 รายการ  

950.- 950.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านพารดีไซน์ 

950.- 
ร้านพารดีไซน์ 

950.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00112/65 
25กุมภาพันธ์2565 

39 

จัดจ้างก่อสร้างขุดขยายบ่อน้ าเพ่ือ
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงลาน 
หมู่ที่ 17 (บริเวณพ้ืนที่สระเก็บน้ า
หมู่บ้าน) 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.สุภีร์ เจริญทรัพย์ 

300,000.- 
หจก.สุภีร์ เจริญทรัพย์ 

300,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

เลขที่สัญญาจ้าง 
5/65  

11กุมภาพันธ์2565 

40 

จัดจ้างก่อสร้างผนังก้ันตลิ่งพัง (โดย
เรียงหินในกล่อง Gabion) บ้านร่อง
ธาร หมู่ที่ 3 (หน้าโรงเรียนร่องธาร
วิทยา) 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.จี48 เอ็นจิเนียริ่ง 

300,000.- 
หจก.จี48 เอ็นจิเนียริ่ง 

300,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

เลขที่สัญญาจ้าง 
6/65              

11กุมภาพันธ์2565 

41 

จัดจ้างก่อสร้างผนังก้ันตลิ่งพัง หน้า 
รร.อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) หมู่
ที่ 6 (โดยการเรียงหินในกล่อง 
Gabion) 

300,000.- 300,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ไม้หมอน กรุ๊ป 

300,000.- 
หจก.ไม้หมอน กรุ๊ป 

300,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

เลขที่สัญญาจ้าง 
7/65              

11กุมภาพันธ์2565 



 

 


