
 
      
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนมีนาคม 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 าเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้)  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
      (ลงชื่อ)  
             (นายจีรพงษ์  ใจวงศ)์ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 
 



 

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

วันที่  ๑  เดือน  เมษายน 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 เดือน มีนาคม 2565 

23,583.40. 23,583.40. 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

23,583.40.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

23,583.40.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00018/65 

1 ตุลาคม 2564 

2 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองช่าง เดือน มีนาคม 2565 

4,559.50.- 4,559.50.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

4,559.50.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

4,559.50.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00020/65 

1 ตุลาคม 2564 

3 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองคลัง เดือน มีนาคม 2565 

163.10.- 163.10.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

163.10.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

163.10.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00019/65 

1 ตุลาคม 2564 

4 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส านัก
ปลัดประจ าเดือน มีนาคม 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 าเดือน มีนาคม 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 มีนาคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
 CNTR-00016/65 

1 ตุลาคม 2564 

7 
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนักการ
ภารโรง เดือน มีนาคม 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายสงกรานต์ วิชา

8,500.- 
นายสงกรานต์ วิชา 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00005/65 
1 ตุลาคม 2564 

8 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานพัสดุ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
น.ส.รุจิดา นันทขว้าง 

8,000.- 
น.ส.รุจิดา นันทขว้าง 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00008/65  
1 ตุลาคม 2564 

9 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายภาณุวัต เสนาวัต 

8,500.- 
นายภาณุวัต เสนาวัต 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00003/65  
1 ตุลาคม 2564 

10 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายธนกิจ เหล่าวิริยะ 

8,500.- 
นายธนกิจ เหล่าวิริยะ 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00002/65  
1 ตุลาคม 2564 



 

-2- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้าน
การเกษตร ประจ าเดือน มีนาคม 
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 

12 
จ้างเหมาบริการ ช่วยช่างส ารวจ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
นายพลรัตน์ ปินตา 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00013/65 
1 ตุลาคม 2564 

13 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าเดือน 
มีนาคม 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
นายวุฒิพงศ์ จะเหมาะ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00063/65 
15 ธันวาคม2564 

13 
จ้างเหมาบริการ ช่วยช่างเขียน
แบบ ประจ าเดือน มีนาคม 
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 

14 
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานดับเพลิง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

7,500.- 7,500.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงศ์ ปัญญาหล้า 

7,500.- 
นายณัฐพงศ์ ปัญญาหล้า 

7,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00083/65 
17 มกราคม2565 

15 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
หมายเลขครุภัณฑ์ ทข.452-60-
0013 จ านวน 1 รายการ  

2,130.- 2,130.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บอส ออฟฟิศ 

2,130.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

2,130.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00115/65  
4 มีนาคม 2565 

16 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 12 
รายการ กองช่าง 

40,840.- 40,840.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นภิสไฟฟ้าวิศวกรรม 

40,840.- 
นภิสไฟฟ้าวิศวกรรม 

40,840.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR00117/65  
7 มีนาคม 2565 

 
 
 
 



 

-3- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ ส านักปลัด 

4,950.- 4,950.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บอส ออฟฟิศ 

4,950.- 
บอส ออฟฟิศ 

4,950.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00118/65 
8 มีนาคม 2565 

18 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 
รายการ กองช่าง 

5,610.- 5,610.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุ่งเรือง วัสดุ 

5,610.- 
หจก.ส.รุ่งเรือง วัสดุ 

5,610.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00119/65 
8 มีนาคม 2565 

19 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 
รายการ กองคลัง 

850.- 850.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ส.รุ่งเรือง วัสดุ 

850.- 
หจก.ส.รุ่งเรือง วัสดุ 

850.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00124/65 
21 มีนาคม 2565 

20 
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
รายการ ส านักปลัด 

5,630.- 5,630.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
บอส ออฟฟิศ 

5,630.- 
บอส ออฟฟิศ 

5,630.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00116/65  
4 มีนาคม 2565 

21 
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ ทข. 420-64-
0032 จ านวน 1 รายการ  

5,100.- 5,100.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นายยุทธนา  ตาเมืองมูล 

5,100.- 
นายยุทธนา  ตาเมืองมูล 

5,100.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00120/65  
9 มีนาคม 2565 

22 

จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จ านวน 40 เล่ม  

800.- 800.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หมูน้อยเซ็นเตอร์ 

800.- 
หมูน้อยเซ็นเตอร์ 

800.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00122/65 
17 มีนาคม 2565 

23 
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 40 เล่ม 

6,400.- 6,400.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
หมูน้อยเซ็นเตอร์ 

6,400.- 
หมูน้อยเซ็นเตอร์ 

6,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00123/65  
17 มีนาคม 2565 

24 
จ้างเหมาจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรับ
ช าระภาษีนอกสถานที่ ปี 2565 

4,000.- 4,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

4,000.- 
ร้านบอส ออฟฟิศ 

4,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00123/65  
23 มีนาคม 2565 



 

-4- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 
จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรับ
ช าระภาษีนอกสถานที่ ปี 2565 

850.- 850.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

850.- 
ร้านประดิษฐ์การพิมพ์ 

850.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00126/65  
23 มีนาคม 2565 

26 
จ้างเหมาติดตั้งและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว ชั้น 2 

40,000.- 40,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก.พร้อมก้าว เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 

40,000.- 

หจก.พร้อมก้าว เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 

40,000.- 

เป็นบุคคลที่มี
อาชีพนี้ 

CNTR-00127/65             
23 มีนาคม 2565 

27 
จ้างส ารวจประชากรสุนัขและแมว 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย ประจ าปี 2565 

12,000.- 12,000.- 
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
นางกาญจนา  เขื่อนค า 

12,000.- 
นางกาญจนา  เขื่อนค า 

12,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อาชีพนี้ 
CNTR-00128/65             
28 มีนาคม 2565 

 
 


