
 
      
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 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 าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศนี้)  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
      (ลงชื่อ)  
             (นายสมเกียรติ  ค าแสนยศ) 
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 
  



 

      แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  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 พฤศจิกายน 
2564 

15,179.04.- 15,179.04. 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

15,179.04.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

15,179.04.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00018/65 
1 ตุลาคม 2564 

2 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองช่าง เดือน พฤศจิกายน 
2564 

7,412.20.- 7,412.20.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

7,412.20.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

7,412.20.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00020/65 
1 ตุลาคม 2564 

3 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพ่ือใช้เติมรถลากรถขุดตีนตะขาบ 

17,131.20.- 17,131.20. 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

17,131.20.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

17,131.20.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR00054/65 
1 พฤศจิกายน 

2564 

4 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส านัก
ปลัดประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2564 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00006/65 
1 ตุลาคม 2564 

5 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

 
CNTR00017/65 
1 ตุลาคม 2564 

6 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00016/65 
1 ตุลาคม 2564 

7 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
นักการภารโรง เดือน 
พฤศจิกายน 2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสงกรานต์ วิชา

8,500.- 
นายสงกรานต์ วิชา 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00005/65 
1 ตุลาคม 2564 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานจัดเก็บ
รายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564 

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 

9 
จ้างเหมาบริการช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต เสนาวัต 

8,500.- 
นายภาณุวัต เสนาวัต 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00003/65 
1 ตุลาคม 2564 

10 
จ้างเหมาบริการช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธนกิจ เหล่าวิริยะ 

8,500.- 
นายธนกิจ เหล่าวิริยะ 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00002/65 
1 ตุลาคม 2564 

11 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2564 

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 

12 
จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายชัยดี นาอูกะ 

8,000.- 
นายชัยดี นาอูกะ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00011/65 
1 ตุลาคม 2564 

13 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยช่าง
ส ารวจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2564 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00013/65 
1 ตุลาคม 2564 

14 
จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2564 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00013/65 
1 ตุลาคม 2564 

15 
จ้างเหมาบริการต าแหน่งช่วยช่าง
เขียนแบบ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2564 

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 

 



 

-3- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

16 
จ้างเหมาบริการต าแหน่งผู้
ช่วยงานพัสดุ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2564 

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 

17 
จ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านการบันทึกข้อมูล 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายศรัญ ศรีอ้วน 

8,500.- 
นายศรัญ ศรีอ้วน 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00039/65 
1 ตุลาคม 2564 

18 

จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง                 
ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว 
จ านวน 4 รายการ 

384.- 384.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการปกครอง 

384.- 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการปกครอง 

384.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

12/65  
2 พฤศจิกายน 

2564 

19 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร ส านักปลัด 
จ านวน 1 รายการ 

400.- 400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เพิ่มพูนมิตรเกษตร 
จ ากัด 
400.- 

บริษัท เพิ่มพูนมิตรเกษตร 
จ ากัด 
400.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR00047/65  
2 พฤศจิกายน 

2564 

20 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง             
ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว 
จ านวน 38 รายการ 

49,878.05.- 
49,878.05.

- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท รักจังคอร์ปเรชั่น
แอนด์ คิงส์ดร้าก้อนกรุ๊ป 

จ ากัด 
49,878.05.- 

บริษัท รักจังคอร์ปเรชั่น
แอนด์ คิงส์ดร้าก้อนกรุ๊ป 

จ ากัด 
49,878.05.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR00045/65  
8 พฤศจิกายน 

2564 

21 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ส านักปลัด จ านวน 13 รายการ 

17,430.- 17,430.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเชียงกี ่
17,430.- 

ร้านเชียงกี ่
17,430.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR00050/65  
15 พฤศจิกายน 

2564 



 

-4- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

22 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน ตามโครงการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว จ านวน 10 รายการ 

8,160.- 8,160.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านเชียงกี ่
8,160.- 

ร้านเชียงกี ่
8,160.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR00058/65  
25 พฤศจิกายน 
2564 

23 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จ านวน 
11 รายการ 

47,160.- 47,160.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นภิสไฟฟ้าวิศวกรรม 

47,160.- 
นภิสไฟฟ้าวิศวกรรม 

47,160.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR00059/65  
25 พฤศจิกายน 

2564 

24 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 
จ านวน 24 รายการ 

11,910.- 11,910.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

11,910.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

11,910.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR00061/65  
30 พฤศจิกายน 

2564 

25 
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองช่าง 

450.- 450.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

450.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

450.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR00049/65  
11 พฤศจิกายน 

2564 

26 
จ้างเหมาติดตั้งเดินสายระบบ
โทรศัพท์ภายใน และติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต กองช่าง 

13,270.- 13,270.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
โชคดีโทรศัพท์ 

13,270.- 
โชคดีโทรศัพท์ 

13,270.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR00048/65  
11 พฤศจิกายน 

2564 

27 

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ส าหรับ
ติดประกาศข้อมูลข่าวสารการ
เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

24,000.- 24,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน จีวาย ดีไซน์ 

24,000.- 
ร้าน จีวาย ดีไซน์ 

24,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR00055/65  
112พฤศจิกายน 

2564 

 



 

-5- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

28 

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ผล
คะแนนเลือกตั้ง ตามโครงการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว 

4,800.- 4,800.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

4,800.- 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

4,800.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR00056/65  
15 พฤศจิกายน 

2564 

29 
จ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งพัง บริเวณ
ฝายหิน บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7 

32,500.- 32,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสมบูรณ์ อินตา 

32,500.- 
นายสมบูรณ์ อินตา 

32,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR00060/65  
23 พฤศจิกายน 

2564 

30 
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองคลัง 

450.- 450.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

450.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

450.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 

CNTR00049/65  
23 พฤศจิกายน 

2564 
 
 


