
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

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

         องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
พฤศจิกายน  2564 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565           
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   7   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
               (ลงชื่อ)   

                  (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

                 ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 

 พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 วันที่  7  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าจ้างเหมาบริการจดัเก็บขยะ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญม ีไชยฤทธิ ์

20,000.00 
นายบุญม ีไชยฤทธิ ์

20,000.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00012/65 

 
2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

สถานท่ีราชการ 
8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ แพจันทร ์ นายสมศักดิ์ แพจันทร ์ เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00009/65 

 
3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต ์ 8000.00 8000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ สุมะนา นายภัทรพงศ์ สุมะนา เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00010/65 

 
4 ค่าจ้างเหมาบุคคล 8000.00 8000.00 เฉพาะเจาะจง นายณนา สิมบุตร นายณนา สิมบุตร เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00011/65 

 
5 ค่าจ้างเหมารับ-ส่งผู้ป่วยโควิด 2019 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ สุมะนา นายภัทรพงศ์ สุมะนา เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 4116  

ลว 19 ก.ค.2564 
 

6 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1700.00 1700.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 
1700.00 

IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 
1700.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
12/2565 



 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตัง้ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง QUICK COPY 

500.00 
QUICK COPY 

500.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
  

17 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
โคกสำโรง 

สหกรณ์การเกษตร 
โคกสำโรง 

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง

เรียบร้อยแลว้ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขท่ี 1/2565 

18 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาเจริญยนต ์
1,480.00 

ร้านปัญญาเจริญยนต ์
1,480.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
16/2565 

 
19 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตัง้ 1,074.00 1,074.00 เฉพาะเจาะจง QUICK COPY 

1,074.00 
QUICK COPY 

1,074.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

20 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตัง้ 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจนยิม 
(สมัยใหม่) 
3,960.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจนยิม 
(สมัยใหม่) 
3,960.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

21 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตัง้ 6,395.00 6,395.00 เฉพาะเจาะจง โซดาซ่านานาศิลป ์
6,395.00 

โซดาซ่านานาศิลป ์
6,395.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

22 ค่าชุดถุงยังชีพ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล.หนังสือ.สื่อ.
เครื่องเขียน 
42,000.00 

ที.เค.แอล.หนังสือ.สื่อ.
เครื่องเขียน 
42,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
9/2565 

 
 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

23 วัสดุงานบ้านงานครัว 
 

2,849.00 2,849.00 เฉพาะเจาะจง สมัยนิยม 
2,849.00 

สมัยนิยม 
2,849.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี  
12/2565 

26 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจำเนียร คำวงษา นายจำเนียร คำวงษา เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
16/2565 

28 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุง รถยนตส์่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กฉ 5356 ลพบุรี 

5,323.25 5,323.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชยัผู้
จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดม
ชัยผู้จำหนา่ยโตโยตา้ 

จำกัด 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00008/65 

 
29 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที  

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
23,397.44 23,397.44 เฉพาะเจาะจง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ลพบุร ี
23,397.44 

วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุร ี
23,397.44 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00013/65 

 
30 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตัง้ 42,540.00 42,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด 

42,540.00 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 

จำกัด 
42,540.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00014/65 

 
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 11 รายการ 47,444.87 47,444.87 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้เด็ด

ก่อสร้าง 
47,444.87 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้
เด็ดก่อสร้าง 
47,444.87 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00015/65 

 
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๓ รายการ 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง รัศมีค้าไม ้

19,600.00 
รัศมีค้าไม ้
19,600.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00016/65 

 
33 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตัง้ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

กรมการปกครอง 
6,500.00 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดนกรมการปกครอง 

6,500.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00017/65 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง 

34 จ้างซ่อมแซมถนนเลียบคันคลอง  
บริเวณนานายนาค ปาร์มวงศ์ หมูท่ี่ 1 ตำบลวังจั่น 

220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ  
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ 
220,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ 
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ 
220,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00018/65 

36 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.  
บริเวณศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 2 บ้านท่าฉนวน ถึง
บริเวณถนน รพช. ไปหนองไผ่ ต าบลหนองแขม 

207,000.00 207,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ        
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์  
207,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ 
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ 
207,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00019/65 

37 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนา 
นายบุญยอด บญุลือลัน หมู่ที่ ๕ ต าบลวังจั่น 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ ดี 
เวอร์ล็อปเม้นท์ 
7,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ 
ดี เวอร์ล็อปเม้นท ์

7,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0020/65 

38 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณบ้าน 
นายสวาท ฝักบัว หมู่ที่ ๕ ต าบลวังจั่น 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ ดี 
เวอร์ล็อปเม้นท์ 
7,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ 
ดี เวอร์ล็อปเม้นท ์

7,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0022/65 

39 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนา 
นายนิพนธ์ จรรยา หมู่ที่ ๕ ต าบลวังจั่น 

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ  
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ 
21,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ 
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ 
21,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0021/65 

40 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บรเิวณบา้นนางสายฝน 
ศรีเมือง ถึง สระหมู่ที่ ๕ 

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ  
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ 
21,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ 
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ 
21,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0023/65 

41 จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณบ้าน 
นายธงชัย ปากคีบทอง ถึงนานายประยงค์ ทองดี 
หมู่ที่ ๒ ต าบลวังจั่น   

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ  
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ 
33,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ 
ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ 
33,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0024/65 

 
 



 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
42 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณเขตพื้นท่ี หมู่ที่ 

๖ ถึงประตูน ้า หมู่ที่ ๒ ต าบลวังจัน่ 
170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ 

ดี เวอร์ล็อปเม้นท ์
170,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พ ีเจ 
ดี เวอร์ล็อปเม้นท ์
170,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0025/65 

43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)  
จ านวน ๔ รายการ 

10,470.00 10,470.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 
10,470.00 

IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 
10,470.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0026/65 

44 ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 
๒๕๖๕ 

406,000.00 406,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล.หนังสือ.สื่อ.
เครื่องเขียน 

406,000.00 

ที.เค.แอล.หนังสือ.สื่อ.
เครื่องเขียน 

406,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-0030/65 

 


