
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

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

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

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

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   4  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
               (ลงชื่อ)   

                  (นางน้ำค้าง  พลายละหาร) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 วันที่  4  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

สถานท่ีราชการ 
8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ แพจันทร ์

8,000.00 
นายสมศักดิ์ แพจันทร ์

8,000.00 
เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00036/65 

 
2 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00037/65 

 
3 ค่าจ้างเหมาบุคคล 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณนา สมิบุตร 

8,000.00 
นายณนา สมิบุตร 

8,000.00 
เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00038/65 

 
4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจำเนียร คำวงษา 

4,000.00 
นายจำเนียร คำวงษา 

4,000.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ำสุด 

 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
36/2565 

 
5 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย อำลา 

1,000.00 
นายสุรชัย อำลา 

1,000.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ำสุด 

 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
37/2565 

 
6 ค่าจ้างเหมาบริการจดัเก็บขยะ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ไชยฤทธิ์ 

20,000.00 
นายบุญมี ไชยฤทธิ์ 

20,000.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00039/65 

 
7 ซื้ออาหารเสริม(นม) มกราคม 2565 21,426.80 21,426.80 เฉพาะเจาะจง วิทยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยี 
21,426.80 

วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยี 

21,426.80 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00040/65 

 



 

ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีจัดซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
8 ซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง)  

จ านวน ๕ รายการ 
13,885.00 13,885.00 เฉพาะเจาะจง สมัยนิยม 

13,885.00 
สมัยนิยม 

13,885.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00041/65 

 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ

ระบายน ้าและบ่อพัก หมู่ที่ 1 เส้นที่ 2 
295,000.00 295,000.00 เฉพาะเจาะจง ชัยเดช ใจเขียนด ี

295,000.00 
ชัยเดช ใจเขียนด ี

295,000.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ำสุด 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00042/65 

 
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๒๘ รายการ 56,509.00 56,509.00 เฉพาะเจาะจง เฉลิมศลิป 

56,509.00 
เฉลิมศลิป 
56,509.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00045/65 

 
11 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 

28,900.00 
IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 

28,900.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00044/65 

 
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 18,920.00 18,920.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 

18,920.00 
IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 

18,920.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00043/65 

 

 


