
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
……………...……………………..……. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดทำสรุป ผล     
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖5  อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา  ๙ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  ๑  ธันวาคม  
๒๕๔๓  บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้ดำเนินการเรียบรอ้ยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้  
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

  (ลงชื่อ)  
                (นายอุทัย   หนองนา) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
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องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

ณ  วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
ราคา 
(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้ อน้ ำมัน เชื้ อ เพ ลิ งและหล่ อลื่ น  
(สำนักปลัด)  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
2565 

13,770 เฉพาะเจาะ

จง 

สหกรณก์ารเกษตรเมืองหนอง
หาน  จำกัด 

13,770 สหกรณก์ารเกษตรเมืองหนอง
หาน  จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ

ถูกต้อง 
2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (กอง

ช่าง)  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565 
3,200 เฉพาะเจาะ

จง 
สหกรณก์ารเกษตรเมืองหนอง

หาน  จำกัด 
3,200 สหกรณก์ารเกษตรเมืองหนอง

หาน  จำกัด 
” 

3 จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร 828 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านน้ำดื่มตราผึ้ง 825 ร้านน้ำดื่มตราผึ้ง ” 

4 จัดซื้ อวัสดุ สำนั กงาน  (สำนั กปลัด ) 
ประกอบด้วย กระดาษ A4 จำนวน 50 
รีม, กล่องลิ้นชักพลาสติก 3 ชั้น ขนาด 
41 x 38 ซม. จำนวน 1 ใบ ฯลฯ 

10,808 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทนิวง่วน แสงไทย 
2003 จำกัด 

10,808 บริษัทนิวง่วน แสงไทย 2003 
จำกัด 

” 

5 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำนั ก ง าน  (ก อ งค ลั ง ) 
ประกอบด้วย เครื่องคิดเลข จอ LED 
แสดงตั ว เลข 12 หลัก   จำนวน 5 
เครื่อง 

10,350 เฉพาะเจาะ
จง 

บรษิัทนิวง่วน แสงไทย 
2003 จำกัด 

10,350 บริษัทนิวง่วน แสงไทย 2003 
จำกัด 

” 

6 จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลั ง) 
ป ระกอบ ด้ วย  Keyboard Logitech 
K120 USB  จำนวน 1 ตัว, แผ่นรอง
เมาส์ จำนวน 7 อัน ฯลฯ 

2,550 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ 
ซัพพลาย 

2,550 หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพ
พลาย 

” 
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ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 
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7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
ประกอบด้วย ข้องอ จำนวน 2 ตัว, สาม
ทาง ขนาด  2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว, บอล
วารล์ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ฯลฯ 

1,383 เฉพาะเจาะ

จง 
ร้าน ต.ยิ่งเจริญ สาขาน้ำรอด 1,383 ร้าน ต.ยิ่งเจริญ สาขาน้ำรอด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ

ถูกต้อง 

8 จ้ าง เห ม าบ ริ ก ารป ระกอบ อาห าร
กลางวัน  ประกอบด้วย กระเพราหมู + 
ไข่ดาว, ข้าวผัด + ไข่ดาว, กระเพรา
ปลาหมึก ฯลฯ 

12,825 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านแม่ประนอม 12,825 ร้านแม่ประนอม ” 

9 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อประจำ
ตำแหน่ง นายก, รองนายก, เลขานายก  

1,200 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้าน ป.7 การป้าย 1,200 ร้าน ป.7 การป้าย ” 

10 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพ่ือใช้ประดับ
ตกแต่งอาคาร 

2,750 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบุญรักษาไวนิล 1,750 ร้านบุญรักษาไวนิล ” 

11 จ้างเหมาบริการจัดทำระบบงานสาร
บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ e – book และ
บริการดูแลระบบตลอดปี จำนวน 1 
รายการ 

2,000 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านเอ - พี คอมพิวเตอร์ 2,000 ร้านเอ - พี คอมพิวเตอร์ ” 

12 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สินทาง
ราชการ รถบรรทุกน้ำ (สำนักปลัด) 
ประกอบด้วย กรองจำนวน 1 ลูก , 
น้ำมันเกียร์ จำนวน 8 ลิตร, น้ำมันเฟือง
ท้าย จำนวน 8 ลิตร ฯลฯ 

21,510 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบ้านดุงการยาง 21,510 ร้านบ้านดุงการยาง ” 
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ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 
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โดยสังเขป 

13 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565 

3,500 เฉพาะเจาะ

จง 

บริษัท ไอควิโอเอ โซลูชั่น 
จำกัด 

3,500 บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูชั่น 
จำกัด  

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ

ถูกต้อง 
14 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่

ราชการ  (อาคารสำนั กงาน  อบต .       
นาทราย ขนาด 2 ชั้น)  ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางนิศารัตน์  เข็มพรหยิบ 8,000 นางนิศารัตน์  เข็มพรหยิบ ” 

15 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน
กองช่ าง  (กองช่ าง)  ป ระจำเดื อน
กุมภาพันธ์  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวภาวดี  สมสนุก 8,000 นางสาวภาวดี  สมสนุก ” 

16 จ้างเหมาบริการสำรวจและบันทึกข้อมูล
ที่ ดิ น และสิ่ งป ลู กส ร้ าง  (กองคลั ง ) 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวอารดา  ทรายทอง 8,000 นางสาวอารดา  ทรายทอง ” 

17 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ส ถ าน ที่ ร า ช ก าร  อบ ต . น าท ร าย  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายถนอม   ศรีชัยมูล 8,000 นายถนอม   ศรีชัยมูล ” 

18 จ้างเหมาบริการเก็บขยะหมู่บ้าน  หมู่ที่  
1  – 11  ประจำเดือน กุมภาพันธ์   
2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายโชคอุดม   จันทะวงษ์ 8,000 นายโชคอุดม   จันทะวงษ์ ” 
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ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
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19 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล  (กองคลัง)  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ

จง 
นางสาววิสุดา  บุญพา 8,000 นางสาววิสุดา  บุญพา เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

20 จ้างเหมาบริการเก็บขยะหมู่บ้าน  หมู่ที่  
1  – 11  ประจำเดือน กุมภาพันธ์   
2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายกิตติชัย  นิสัยพราหมณ์ 8,000 นายกิตติชัย  นิสัยพราหมณ์ ” 

21 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์             
(รถก ระ เช้ า ไฟ ฟ้ า )  ป ระจ ำ เดื อ น 
กุมภาพันธ์  2565 

6,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายรัศมี บุญภา 6,000 นายรัศมี บุญภา ” 

22 จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก 
ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม (งาน
ส่ ง เส ริ ม อ า ชี พ แ ล ะ พั ฒ น า ส ต รี )  
ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2565 
 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวชุติกานต์  พละสาร 8,000 นางสาวชุติกานต์  พละสาร ” 

23 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานกอง
คลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ) 
ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2565 
 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายพงษ์ศักดิ์  วิชาชัย 8,000 นายพงษ์ศักดิ์  วิชาชัย ” 

24 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานกอง
ค ลั ง  ( ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี )  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวชนิตา  ศรีชัยมูล 8,000 นางสาวชนิตา  ศรีชัยมูล ” 
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ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
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ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

26 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานกอง
ค ลั ง  ( ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี )  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ

จง 
นางสาวนิภา คำไฮ 8,000 นางสาวนิภา คำไฮ เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

27 จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก 
ป ฏิ บั ติ งาน กอ งช่ าง  (งาน ส ำรวจ )  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวเสาวลักษณ์  บุญชัย 8,000 นางสาวเสาวลักษณ์  บุญชัย ” 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 8 

435,000 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก. เอส พี เฟอร์นิเจอร์ 
อุดรธานี 

435,000 หจก. เอส พี เฟอร์นิเจอร์ 
อุดรธานี 

” 

29 จ้ าง เห ม าบ ริ ก ารป ระกอบ อาห าร
กลางวัน  พร้อมอาหารว่ าง ในก าร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาทราย  ในวันที่   14  กุมภาพันธ์  
2565 

2,125 เฉพาะเจาะ
จง 

นายต่อกฤษณ์ อะคุซาวา 2,125 นายต่อกฤษณ์ อะคุซาวา ” 

30 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
(ชุ ด ต ร ว จ  Antiger Test Kit (ATK)  
แบบตรวจโพรงจมูก  

16,000 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก. เค. อี. เอส. อิเล็กชั่น 16,000 หจก. เค. อี. เอส. อิเล็กชั่น ” 

31 จัดซื้ อวัสดุสำนักงาน  (สำนักปลัด )  
ประกอบด้วย ตรายางหมึกในตัว  (นาย
อุทัย  หนองนา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทราย) 

900 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท นิวง่วนแสงไทย 
2003  จำกัด 

900 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003  
จำกัด 

” 

 



 
                                               สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2565  ประจำปีงบประมาณ 2565                                  แบบสขร.1 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
ณ  วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
ราคา 
(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

32 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  (กองสวัสดิการ
สังคม)  ประกอบด้วย ตรายางหมึกใน
ตัว  (นายอุทัย  หนองนา นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทราย) 

600 เฉพาะเจาะ

จง 

บริษัท นิวง่วนแสงไทย 
2003  จำกัด 

600 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003  
จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ

ถูกต้อง 

33 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองการศึกษา
ฯ)  ประกอบด้วย  ตลับหมึก Toner 
Laserjet HP P1102  ( CE285A), 
ต ลั บ ห มึ ก  Toner Laserjet Hp Pro 
M12A 

48,690 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ 
ซัพพลาย 

48,690 หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ 
ซัพพลาย 

” 

34 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  (กองการศึกษาฯ)  
ประกอบด้วย ตรายางหมึกในตัว  (นาย
อุทัย  หนองนา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทราย) 

1,500 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท นิวง่วนแสงไทย 
2003  จำกัด 

1,500 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003  
จำกัด 

” 

35 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  (สำนัก
ปลัด) ประกอบด้วย กระดาษชำระม้วน
ใหญ่,  ถังขยะ ฯลฯ 

7,835 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท นิวง่วนแสงไทย 
2003  จำกัด 

7,835 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003  
จำกัด 

” 

 
 


