
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดทำสรุป ผล     
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖5  อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา  ๙ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๓  
บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

  (ลงชื่อ)  
               (นายอุทัย   หนองนา) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
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ณ  วันที่  31  เดือน  มกราคม  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 มกราคม  
2565 

8,850 เฉพาะเจาะ

จง 

สหกรณก์ารเกษตรเมืองหนอง
หาน  จำกัด 

8,850 สหกรณก์ารเกษตรเมืองหนอง
หาน  จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ

ถูกต้อง 
2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (กอง

ช่าง)  ประจำเดือน มกราคม  2565 
5,200 เฉพาะเจาะ

จง 
สหกรณก์ารเกษตรเมืองหนอง

หาน  จำกัด 
5,200 สหกรณก์ารเกษตรเมืองหนอง

หาน  จำกัด 
” 

3 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สินทาง
ราชการ  (เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
เลขที่ 416-61-0046) 

500 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านเอกชนกคอมพิวเตอร์ 500 ร้านเอกชนกคอมพิวเตอร์ ” 

4 จ้ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร จั ด ท ำ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์  (การเลือกตั้งสมาชิก
สภ าท้ อ งถิ่ น แล ะผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาทราย)  

740 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบุญรักษาไวนิล 740 ร้านบุญรักษาไวนิล ” 

5 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาทราย  ในวันที่ 4 มกราคม 2564 

525 เฉพาะเจาะ
จง 

นายต่อกฤษณ์  อะคุซาวา 525 นายต่อกฤษณ์  อะคุซาวา ” 

6 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
ประจำเดือน มกราคม  2565 

4,584.20 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น 
จำกดั 

4,584.20 บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น 
จำกดั 

” 
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ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
ราคา 
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เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  ประกอบด้วย  
โต๊ะทำงาน, โต๊ะหมู่บูชา, เก้าอ้ีผู้บริหาร
ฯลฯ 

140,000 เฉพาะเจาะ

จง 

หจก. เอส พี เฟอร์นิเจอร์ 
อุดรธานี 

140,000  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและ

ถูกต้อง 
8 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  

(ร ถ ก ร ะ เช้ า ไฟ ฟ้ า )   (ก อ ง ช่ า ง )  
ประจำเดือนมกราคม  2565 

6,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายรัศมี   บุญพา 6,000 นายรัศมี   บุญพา ” 

9 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล (กองคลัง) 
ประจำเดือน มกราคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาววิสุดา บุญพา 8,000 นางสาววิสุดา บุญพา ” 

10 จ้างเหมาบริการเก็บขยะหมู่บ้าน  หมู่ที่  
1 - 11ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 
2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายกิตติชัย  นิสัยพราหมณ ์  8,000 นายกิตติชัย  นิสัยพราหมณ ์  ” 

11 จ้างเหมาบริการเก็บขยะหมู่บ้านหมู่ที่  
1– 11ประจำเดือนมกราคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายโชคอุดม   จันทะวงษ์ 8,000 นายโชคอุดม   จันทะวงษ์ ” 

12 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่
ราชการ  (อาคารสำนั กงาน  อบต .       
นาทราย ขนาด 2 ชั้น)  ประจำเดือน  
มกราคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางนิศารัตน์  เข็มพรหยิบ 8,000 นางนิศารัตน์  เข็มพรหยิบ ” 

13 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ส ถ าน ที่ ร า ช ก าร  อบ ต . น าท ร าย  
ประจำเดือนมกราคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายถนอม   ศรีชัยมูล 8,000 นายถนอม   ศรีชัยมูล ” 
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ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 
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ราคา 
(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก
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14 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน
กองช่าง  (กองช่าง)  ประจำเดือน
มกราคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ

จง 
นางสาวภาวดี  สมสนุก 8,000 นางสาวภาวดี  สมสนุก เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

15 จ้ า ง เห ม าบ ริ ก า รจ้ า ง เห ม าบุ ค ค ล
ปฏิบัติงานสำนักปลัด  (สำนักปลัด) 
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565      

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวพรนิชชา  บุริสังข ์   8,000 นางสาวพรนิชชา  บุริสังข ์   ” 

16 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาษีงาน
พัฒนาและจัดเก็บภาษี ประจำเดือน 
มกราคม  2565   

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

    นางสาวอารดา ทรายทอง 8,000  นางสาวอารดา ทรายทอง ” 

17 จัดซื้ อวัสดุสำนักงาน  (สำนักปลัด )  
ประกอบด้วย แผ่นโฟมจัดบอร์ด  ฯลฯ 

512 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท นิวง่วนแสงไทย 
2003  จำกัด 

512 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003  
จำกัด 

” 

18 จัดซื้ อวัสดุสำนักงาน  (สำนักปลัด )  
ประกอบด้ วย   ตรายางหมึ กในตั ว  
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนา
ทราย, รองนายก, เลขานุการนายก 

1,760  บริษัท นิวง่วนแสงไทย 
2003  จำกัด 

1,760 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003  
จำกัด 

” 

 


