
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดทำสรุป ผล     
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มีนาคม  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  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

  (ลงชื่อ)  
                (นายอุทัย   หนองนา) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2565  ประจำปีงบประมาณ 2565                                   แบบสขร.1 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

ณ  วันที ่ 31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
ราคา 
(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1 จัดซื้ อน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น     
(กองช่ าง )  ป ระจำเดื อน   มีน าคม 
2564 

2,560 เฉพาะเจาะ
จง 

สหกรณ์การเกษตรเมือง  
หนองหาน 

2,560 สหกรณ์การเกษตรเมือง  
หนองหาน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

2 จัดซื้ อน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น  
(สำนักปลัด)  ประจำเดือน  มีนาคม  
2564 

17,580 เฉพาะเจาะ
จง 

สหกรณ์การเกษตรเมือง  
หนองหาน 

17,580 สหกรณ์การเกษตรเมือง  
หนองหาน 

” 

3 จัดซื้ อวัสดุ สำนั กงาน  (สำนั กปลัด )
ประกอบด้วย ผ้าต่วน จำนวน 240 
หลา, เข็มหมุดหัวมุก จำนวน 5 โหล,ชุด
พานน้อยจำนวน 1 ชุด 

11,905 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

11,905 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัดบริษัทนิวง่วนแสงไทย 

2003 จำกัด 

” 

4 จัดซื้ อวัสดุ สำนั กงาน  (สำนั กปลัด ) 
ประกอบด้วย พรมปู พ้ืนและวอลเป
เปอร์  สำหรับตกแต่งภายในอาคาร 
(ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนา
ทราย) 

40,850 เฉพาะเจาะ
จง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี 
เฟอร์นิเจอร์อุดรธานี 

40,850 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี 
เฟอร์นิเจอร์อุดรธานี 

” 

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) 
ประกอบด้วย ไมโครโฟนคู่ไร้สาย พร้อม
อุปกรณ์รับสัญญาณ (ไมล์ลอยคู่) ฯลฯ 

7,500 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก.เอส พี เฟอร์นิเจอร์ 
อุดรธานี 

7,500 หจก.เอส พี เฟอร์นิเจอร์ 
อุดรธานี 

” 

6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) 
ประกอบด้วย อ่างกลม (ขนาด 55 ซม.) 
จำนวน 4 ใบ ฯลฯ 

19,380 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

19,380 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

” 



                                             
                                                 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือนมีนาคม  2565  ประจำปีงบประมาณ 2565                                   แบบสขร.1 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
ณ  วันที ่ 31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
ราคา 
(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 
ประกอบด้วย หมึก Toner Laserjet 
HP M102A (CF217A) จ ำน ว น  2 
ก ล่ อ ง , ต ลั บ ห มึ ก  Brother MFC – 
J2320 (LC663BK) จำนวน 5 ตลับ
ฯลฯ 

36,760 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ 
ซัพพลาย  

36,360 หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ 
ซัพพลาย 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (ตาม
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร.) จำนวน 
100 คน 

5,900 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านสหฤทธิ์ 5,900 ร้านสหฤทธิ์ ” 

9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ
สังคม) ประกอบด้วย กระดาษ A4 
ขนาด 80 แกรม จำนวน 57 รีม, แฟ้ม
สันกว้างขนาด 3 นิ้ว (สีม่วง) จำนวน 3 
โหล, คลิปดำ เบอร์ 108 จำนวน 3 
โหล ฯลฯ 

18,560 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

1,200 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 
จำกัด 

” 

10 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กอง
ช่าง) ประกอบด้วย ยาง 700 ขอบ 16 
จำนวน 6 ชุด 

39,000 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบ้านดุงการยาง 39,000 ร้านบ้านดุงการยาง  ” 

                                               



                                                 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2565  ประจำปีงบประมาณ 2565                                   แบบสขร.1 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

ณ  วันที ่ 31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจา้ง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
ราคา 
(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

11 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สินทาง
ราชการ รถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 
ประกอบด้วย ปุ่มความร้อน จำนวน 1 
อัน , แตร จำนวน 2 อัน , หลอดไฟ 
จำนวน 1 หลอด ฯลฯ 

14,100 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านบ้านดุงการยาง 14,100 ร้านบ้านดุงการยาง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

12 จ้ าง เห ม าบ ริ ก ารป ระกอบ อาห าร
ก ล า ง วั น  (ต า ม โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน อปพร.) จำนวน 100 คน 

14,000 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านแม่ประนอม 14,000 ร้านแม่ประนอม ” 

13 จ้างเหมาบริการทำอาหารว่าง (ตาม
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร.) จำนวน 
100 คน 

7,000 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านสหฤทธิ์ 7,000 ร้านสหฤทธิ์ ” 

14 จ้ าง เห ม าบ ริ ก ารป ระกอบ อาห าร
กลางวัน/ อาหารว่าง ประกอบด้วย 
ลาบไก่, ต้มไก่, แกงหน่อไม้, น้ำเปล่า, 
น้ำแข็ง ฯลฯ 

1,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางพรทิพย์  คำไฮ 1,000 นางพรทิพย์ คำไฮ ” 

 
 
 

                                  



                                                 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2565  ประจำปีงบประมาณ 2565                                   แบบสขร.1 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

ณ  วันที ่ 31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
                                                                                                        

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
ราคา 
(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

15 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจำเดือน มีนาคม 2565 

6,760.40 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูชั่น 
จำกัด 

6,760.40 บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูชั่น 
จำกัด  

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

16 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่
ราชการ (อาคารสำนั กงาน  อบต .       
นาทราย ขนาด 2 ชั้น)  ประจำเดือน  
มีนาคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางนิศารัตน์  เข็มพรหยิบ 8,000 นางนิศารัตน์  เข็มพรหยิบ ” 

17 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน
กองช่ าง  (กองช่ าง)  ป ระจำเดือน
มีนาคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวภาวดี  สมสนุก 8,000 นางสาวภาวดี  สมสนุก ” 

18 จ้างเหมาบริการสำรวจและบันทึกข้อมูล
ที่ ดิ น และสิ่ งป ลู กส ร้ า ง (กองคลั ง ) 
ประจำเดือน มีนาคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวอารดา  ทรายทอง 8,000 นางสาวอารดา  ทรายทอง ” 

19 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ส ถ าน ที่ ร า ช ก าร  อบ ต . น าท ราย  
ประจำเดือน มีนาคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายถนอม   ศรีชัยมูล 8,000 นายถนอม   ศรีชัยมูล ” 

20 จ้างเหมาบริการเก็บขยะหมู่บ้าน  หมู่ที่  
1 – 11  ประจำเดือน มีนาคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายโชคอุดม   จันทะวงษ์ 8,000 นายโชคอุดม   จันทะวงษ์ ” 

21 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล  (กอง
คลัง)  ประจำเดือน มีนาคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาววิสุดา  บุญพา 8,000 นางสาววิสุดา  บุญพา ” 

                                              



         
                                                 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2565  ประจำปีงบประมาณ 2565                                   แบบสขร.1 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
ณ  วันที ่ 31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

                                                                                                        

 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
ราคา 
(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

22 จ้างเหมาบริการเก็บขยะหมู่บ้าน  หมู่ที่  
1 – 11  ประจำเดือน มีนาคม  2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายกิตติชัย  นิสัยพราหมณ์ 8,000 นายกิตติชัย  นิสัยพราหมณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

23 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์             
(ร ถก ระ เช้ า ไฟ ฟ้ า )  ป ระจำ เดื อ น 
มีนาคม  2565 

6,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายรัศมี บุญภา 6,000 นายรัศมี บุญภา ” 

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

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวชุติกานต์  พละสาร 8,000 นางสาวชุติกานต์  พละสาร  ” 

25 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานกอง
คลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ) 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นายพงษ์ศักดิ์  วิชาชัย 8,000 นายพงษ์ศักดิ์  วิชาชัย ” 

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 

นางสาวชนิตา  ศรีชัยมูล 8,000 นางสาวชนิตา  ศรีชัยมูล ” 

27 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 ” 



                                                 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2565  ประจำปีงบประมาณ 2565                                   แบบสขร.1 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

ณ  วันที ่ 31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
                                                                                                        

 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ

(ราคา
กลาง) 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
ราคา 
(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

28 จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก 
ป ฏิ บั ติ งาน กองช่ าง  (งาน ส ำรวจ ) 
ประจำเดือน มีนาคม 2565 

8,000 เฉพาะเจาะ
จง 

นางสาวเสาวลักษณ์   บุญชัย 8,000 นางสาวเสาวลักษณ์   บุญชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านนาทราย  หมู่ที่ 1 

202,000 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก. เอสพี เฟอร์นิเจอร์ 
อุดรธานี 

202,000 หจก. เอสพี เฟอร์นิเจอร์ 
อุดรธานี 

” 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 9  บ้านนาทรายศรีวิไล 

282,000 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก. ตระกูลงาม 282,000 หจก. ตระกูลงาม ” 

31 โครงการปรับปรุงห้องทำงาน  กองช่าง, 
สำนักปลัด  (กัน้ห้องอลูมิเนียม) 

200,000 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก. ศิริเจริญวัสดุ 200,000 หจก. ศิริเจริญวัสดุ ” 


