
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

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

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

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

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

       (ลงชื่อ)   
       (นางน้ำค้าง  พลายละหาร) 

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

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

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 14/2564 
30 พ.ย.2563 

2 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

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

เรียบร้อยแลว้ 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 15/2564 
30 พ.ย.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 16/2564 
30 พ.ย.2563 

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

และเสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 17/2564 
30 พ.ย.2563 

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร
โคกสำโรง จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร
โคกสำโรง จำกัด 

 

จัดหาตามความ
จำเป็นของ อบต. 

บันทึกข้อตกลง 
เลขท่ี 1/2564 
1 ต.ค.2563 

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาพอเพียงเภสัช ร้านยาพอเพียงเภสัช เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 3/2564  
1 ธ.ค.2563 

7 จ้างทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2563 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,000 

นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,000 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ดำเนนิการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 4 ธ.ค.2563 

 
 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
8 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร ์

จำนวน 1 เครื่อง 
800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP (ไอ ที ช็อป) 

800.00 
IT SHOP (ไอ ที ช็อป) 

800.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 19/2564 
15 ธ.ค.2563 

9 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ์ ลาไป นายสมเกียรติ์ ลาไป 
3,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 20/2564 
22 ธ.ค.2563 

10 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ 
จำนวน 2 ป้าย 

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 
 28 ธ.ค.2563 

11 เช่าเต็นท์  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  จำนวน 1 เต๊นท ์

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางแฉล้ม ใจกระสันต์ 
2,100.00 

นางแฉล้ม ใจกระสันต์ 
2,100.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 28 ธ.ค.2563 

12 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายตุำบลวังจั่น  จำนวน 1 ป้าย 

430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
430.00 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
430.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 28 ธ.ค.2563 

13 ซื้อวัสดุสำนักงาน  
ตลับผงหมึกเครื่องถ่าย จำนวน 2 ตลับ 

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง พี โอ เอ เซ็นเตอร์ 
10,500.00 

พี โอ เอ เซ็นเตอร์ 
10,500.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 5/2564 
3 ธ.ค.2563 

14 ซื้อซัมเมริ์ส ขนาด 1.5 HP 
 

15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดมอร์น่ิง อะกริคัล
เจอร์ แอนด์ ทูล

10,500.00 

บ.กู๊ดมอร์น่ิง อะกริคัล
เจอร์ แอนด์ ทูล

10,500.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 6/2564 
18 ธ.ค.2563 

15 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
 

18,555.60 18,555.60 เฉพาะเจาะจง บ.เทียนขำ แดรี ่
คอเปอร์เรชั่น จำกดั 

18,555.60 

บ.เทียนขำ แดรี ่
คอเปอร์เรชั่น จำกดั 

18,555.60 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 4/2564 
1 ธ.ค.2563 

 


