
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

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

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

         องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
ธันวาคม  2564 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565           
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
               (ลงชื่อ)   

                  (นายอภิศักดิ์  หันทิพย์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

                 ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 วันที่  5 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างทำพวงมาลา 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายวรภัทร เสนพันธ ์

800.00 
นายวรภัทร เสนพันธ ์

800.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ำสุด 

 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

2 วัสดุก่อสร้าง 1,806.16 1,806.16 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้เด็ด
ก่อสร้าง 

1,806.16 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้เด็ด
ก่อสร้าง 

1,806.16 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

และเสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
14/2565 

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
โคกสำโรง 

สหกรณ์การเกษตร 
โคกสำโรง 

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง

เรียบร้อยแลว้ 
 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขท่ี 1/2565 

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาเจริญยนต ์
3,300.00 

ร้านปัญญาเจริญยนต ์
3,300.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
15/2565 

5 ค่าจ้างเหมารับ-ส่งผู้ป่วยโควิด 2019 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ สุมะนา 
6,400.00 

นายภัทรพงศ์ สุมะนา 
6,400.00 

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง

เรียบร้อยแลว้ 
 

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 4116  

ลว 19 ก.ค.2564 
 

6 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
สถานท่ีราชการ 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ แพจันทร ์
8,000.00 

นายสมศักดิ์ แพจันทร ์
8,000.00 

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง

เรียบร้อยแลว้ 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00027/65 

 
 

 



 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
7 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง

เรียบร้อยแลว้ 
 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00028/65 

 
8 ค่าจ้างเหมาบุคคล 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณนา สมิบุตร 

8,000.00 
นายณนา สมิบุตร 

8,000.00 
เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00029/65 

 
9 โครงการประสานสมัพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง โซดาซ่านานาศิลป ์

300.00 
โซดาซ่านานาศิลป ์

300.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

10 ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลดั 8,549.00 8,549.00 เฉพาะเจาะจง สมัยนิยม 
8,549.00 

สมัยนิยม 
8,549.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00031/65 

 
11 ซื้ออาหารเสริม(นม) ธันวาคม ๒๕๖๔ 21,426.80 21,426.80 เฉพาะเจาะจง วิทยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยี 
21,426.80 

วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยี 

21,426.80 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00032/65 

 
12 ซื้อวัสดุส านักงาน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.โอ.เอ. เซ็นเตอร ์

7,000.00 
พี.โอ.เอ. เซ็นเตอร ์

7,000.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00034/65 

 
13 ค่าจัดซื้อตูเ้ย็น 16,990.00 16,990.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจนยิม 

(สมัยใหม่) 
16,990.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจนยิม 
(สมัยใหม่) 

16,990.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่
มีคุณสมบัติครบถว้น
และเสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00035/65 

 
16 วัสดุเชื้อพลิงและหล่อลื่น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 

โคกสำโรง จำกัด 
5,000.00 

สหกรณ์การเกษตร 
โคกสำโรง จำกัด 

5,000.00 

เป็นผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง

เรียบร้อยแลว้ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขท่ี 1/2565 



 


