
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------------------- 

    ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อ   
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เพ่ือเป็นดัชนี
สำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น  

         องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
ตุลาคม 2563 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖3 
 

       (ลงชื่อ)   
       (นางน้ำค้าง  พลายละหาร) 

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 วันที่  5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ แพจันทร์ นายสมศักดิ์ แพจันทร์ เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 1/2564  
1 ต.ค.2563 

2 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์  โสภาพ นายอนุพงษ์  โสภาพ เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง

เรียบร้อยแลว้ 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 2/2564  
1 ต.ค.2563 

3 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงานสารบญั และ
งานธุรการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรีวรรณ  
ภัทรฐกรไกรศรี 

น.ส.พัชรีวรรณ  
ภัทรฐกรไกรศรี 

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง

เรียบร้อยแลว้ 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 3/2564  
1 ต.ค.2563 

4 จ้างเหมาบริการจดัเก็บขยะ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทร มีเพียร นายอาทร มีเพียร เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 4/2564  
1 ต.ค.2563 

5 จ้างทำพวงมาลา วันปิยะมหาราช 
 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,500 

นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,500 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 15 ต.ค.2563 

6 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงคแ์ละป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
860.00 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
860.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 15 ต.ค.2563 

7 จ้างทำพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรภัทร เสนพันธ ์
500.00 

นายวรภัทร เสนพันธ ์
500.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 21 ต.ค.2563 

 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
8 จ้างทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,500 

นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,500 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 13 ต.ค.2563 

9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
 

18,555.60 18,555.60 เฉพาะเจาะจง วิทยาลยัเกษตรและ 
เทคโนโลยีลพบุร ี
18,555.60 

วิทยาลยัเกษตรและ 
เทคโนโลยีลพบุร ี
18,555.60 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 1/2564  
1 ต.ค.2563 

10 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28,022.34 28,022.34 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร      
โคกสำโรง จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร      
โคกสำโรง จำกัด 

 

จัดหาตามความ
จำเป็นของ อบต. 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขท่ี 1/2564 
1 ต.ค.2563 

 


