
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

----------------------------------------------------------------------- 
                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 

     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
      ประกาศ ณ  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

    (นางน้ำค้าง  พลายละหาร) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ีบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

1 3650801017105 นายสมศักด์ิ  แพจันทร์ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 8,000.00        27 ธ.ค.2562  22/2563 1
2 1160300203524 น.ส.พัชรีวรรณ ภัทรฐกรไกรศรี จ้างเหมาบริการงานธุรการ 8,000.00        27 ธ.ค.2562  23/2563 1
3 1160300203524 นายสมพร ฝอยทอง จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองออกก าลังกาย 700.00           3 ม.ค.2563  25/2563 1
4 3160301074422 นางลัดดา คงชาวนา จ้างเหมาจัดสถานท่ี พิธีรับพระราชทาน 3,000.00        3 ม.ค.2563  - 3

พระบรมฉายาลักษณ์
5 994000218339 สหกรณ์การเกษตร โคกส าโรง จ ากัด ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,400.00        1 ต.ค.2562  1/2563 1
6 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ 900.00           10 ม.ค.2563  - 3
7 3160300718695 นายอุทัย  อยู่ดี จ้างเหมาเวที/เคร่ืองเสียง 4,000.00        10 ม.ค.2563  - 3
8 3160301045791 นางสวรรค์ เกตุเกิด จ้างเหมาจัดสถานท่ี โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2,000.00        10 ม.ค.2563  - 3
9 3169900341469 ร้านสมัยนิยม ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2,740.00        10 ม.ค.2563  - 3
10 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน 430.00           17 ม.ค.2563  - 3
11 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 4,738.00        17 ม.ค.2563  - 3
12 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการออกบริการ 955.00           17 ม.ค.2563  - 3

จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี
13 3160301074422 นางลัดดา คงชาวนา ซ้ือน้ าด่ืม โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน 2,000.00        17 ม.ค.2563  - 3
14 1169800003131 นายอาทร มีเพียร จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ 24,000.00       27 ธ.ค.2562  24/2563 1
15 994000216785 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลพบุรี ซ้ืออาหารเสริม(นม) 19,345.20       2 ม.ค.2563  12/2563 1
16 3160600440021 พีเอส ซัพพลาย ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) 45,000.00       28 ม.ค.2563  33/2563 1
17 3169722291396 มิตรบ ารุง ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 43,000.00       31 ม.ค.2563  16/2563 1

ยางนอกรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน มกรำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ.2563)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจ่ัน อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผลสนับสนุน



เลขท่ีบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

18 3650801017105 นายสมศักด์ิ  แพจันทร์ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 8,000.00        31 ม.ค.2563  35/2563 1
19 1160300203524 น.ส.พัชรีวรรณ ภัทรฐกรไกรศรี จ้างเหมาบริการงานธุรการ 8,000.00        31 ม.ค.2563  36/2563 1
20 994000218339 สหกรณ์การเกษตร โคกส าโรง จ ากัด ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,790.00       1 ต.ค.2562  1/2563 1
21 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมสัมมนา 430.00           7 ก.พ.2563  - 3
22 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพ 430.00           7 ก.พ.2563  - 3

และอบรมแกนน าผู้สูงอายุ
23 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการประสานสัมพันธ์ 430.00           11 ก.พ.2563  - 3

เย่ียมบ้านเด็กนักเรียน
24 3169900341469 ร้านสมัยนิยม ซ้ือของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 4,000.00        7 ก.พ.2563  - 3
25 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา 300.00           19 ก.พ.2563  - 3

ท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้
26 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และ 430.00           19 ก.พ.2563  - 3

ป้องกันโรคไข้เลือดออก
27 3160300059616 ร้านควิกก๊อปป้ี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,050.00        25 ก.พ.2563  37/2563 1
28 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 300.00           20 ก.พ.2563  - 3

ส าหรับเด็กและเยาวชน

29 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการลพบุรีเมืองสะอาด 430.00           19 ก.พ.2563  - 3
30 3160301074422 น.ส.จิภากรอง นามเพ็ชร์ จ้างเหมาจัดสถานท่ี โครงการลพบุรีเมืองสะอาด 9,000.00        21 ก.พ.2563  - 3
31 1309903048454 นายพัชรพล พรมรักษา เช่าเคร่ืองขยายเสียง โครงการลพบุรีเมืองสะอาด 2,000.00        21 ก.พ.2563 3

32 165525000023 บ.โตโยต้า ลพบุรีอุดมชัย จ ากัด จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,050.00        25 ก.พ.2563  37/2563 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน มกรำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ.2563)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจ่ัน อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผลสนับสนุน



เลขท่ีบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

33 1169800003131 นายอาทร มีเพียร จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ 24,000.00       27 ก.พ.2563  38/2563 1
34 3161600617070 ร้าน พี.โอ.เอ.เซ็นเตอร์ ซ้ือวัดสุส านักงาน/ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,000.00        27 ก.พ.2563  5/2563 1
35 3169900341469 ร้านสมัยนิยม ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,985.00        26 ก.พ.2563  26/2563 1
36 3650801017105 นายสมศักด์ิ  แพจันทร์ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 8,000.00        28 ก.พ.2563  51/2563 1
37 1160300203524 น.ส.พัชรีวรรณ ภัทรฐกรไกรศรี จ้างเหมาบริการงานธุรการ 8,000.00        28 ก.พ.2563  52/2563 1
38 1169800003131 นายอาทร มีเพียร จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ 24,000.00       28 ก.พ.2563  53/2563 1
39 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล 3,010.00        5 มี.ค.2563  - 3
40 994000218339 สหกรณ์การเกษตร โคกส าโรง จ ากัด ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,400.00        1 ต.ค.2562  1/2563 1
41 3169900341469 ร้านสมัยนิยม ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,370.00        12 มี.ค.2563  26/2563 1
42 3420901289869 ร้านคลังเสียง แอร์ แอนด์ ซาวน์ จ้างซ่อมแซมบ ารุงรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 700.00           17 มี.ค.2563  55/2563 1
43 3420901289869 ร้านคลังเสียง แอร์ แอนด์ ซาวน์ จ้างซ่อมแซมบ ารุงรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 3,000.00        18 มี.ค.2563  27/2563 1

ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน
44 3169700015665 ร้านโซดาซ่า นานา ศิลป จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ 4,500.00        5 มี.ค.2563  - 3

การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

45 125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง 3,945.00        24 มี.ค.2563  34/2563 1
46 125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 1,590.00        24 มี.ค.2563  36/2563 1
47 125560022747 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง 3,945.00        24 มี.ค.2563  35/2563 1
48 3101402356793 ร้าน ที.เค.แอล.หนังสือ ส่ือ เคร่ืองเขียน ซ้ือวัสดุท าหน้ากากอนามัย 1,029.00        16 มี.ค.2563  28/2563 1
49 994000216785 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลพบุรี ซ้ืออาหารเสริม(นม) 17,502.80       2 มี.ค.2563  14/2563 1

รวมท้ังส้ิน 228,848.20   

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 2 (เดือน มกรำคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ.2563)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจ่ัน อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผลสนับสนุน


