
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

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

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

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

                  (นางน้ำค้าง  พลายละหาร) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 วันที่  4  เดือน  เมษายน  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-00069/65 

 
2 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00068/65 

 
3 ค่าจ้างเหมาบุคคล 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณนา สมิบุตร 

8,000.00 
นายณนา สมิบุตร 

8,000.00 
เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00070/65 

 
4 ค่าจ้างเหมาบริการจดัเก็บขยะ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ไชยฤทธิ์ 

20,000.00 
นายบุญมี ไชยฤทธิ์ 

20,000.00 
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนและ
เสนอราคาต่ำสุด 

 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00060/65 

 
5 ค่าจ้างเหมารับ-ส่งผู้ป่วยโควิด 2019 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

3,000.00 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

3,000.00 
เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

 

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 4116  

ลว 19 ก.ค.2564 
 

6 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเบญจรงค์ ใจการุณ 
2,000.00 

นายเบญจรงค์ ใจการุณ 
2,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  
43/2565 

 
7 ค่าชุดถุงยังชีพ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล.หนังสือ.สื่อ.

เครื่องเขียน 
14,000.00 

ที.เค.แอล.หนังสือ.สื่อ.
เครื่องเขียน 
14,000.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
44/2565 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 

โคกสำโรง 
สหกรณ์การเกษตร 

โคกสำโรง 
เป็นผู้ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจ้าง
เรียบร้อยแลว้ 

 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขท่ี 1/2565 

9 ค่าป้ายไวนลิโครงการไม่เผา เราช่วยกันระวังไฟ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง โซดาซ่านานาศิลป ์
4,300.00 

โซดาซ่านานาศิลป ์
4,300.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

10 ค่าป้ายไวนลิโครงการประชาสัมพนัธ์การชำระ
ภาษีประจำป ี

4,738.00 4,738.00 เฉพาะเจาะจง โซดาซ่านานาศิลป ์
4,738.00 

โซดาซ่านานาศิลป ์
4,738.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

11 ค่าป้ายไวนลิโครงการออกบริการจัดเก็บภาษ ี
นอกสถานท่ี 

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง โซดาซ่านานาศิลป ์
300.00 

โซดาซ่านานาศิลป ์
300.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

12 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 2,370.00 2,370.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 
2,370.00 

IT SHOP (ไอ ที ซ๊อป) 
2,370.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
47/2565 

13 วัสดุสำนักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง QUICK COPY 
140.00 

QUICK COPY 
140.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

14 ป้ายไวนิล 312.00 312.00 เฉพาะเจาะจง โซดาซ่านานาศิลป ์
312.00 

โซดาซ่านานาศิลป ์
312.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2    

/ว 119 
 

 
 



ลำดับที ่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
15 ค่าชุดถุงยังชีพ 37,100.00 37,100.00 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล.หนังสือ.สื่อ.

เครื่องเขียน 
37,100.00 

ที.เค.แอล.หนังสือ.สื่อ.
เครื่องเขียน 
37,100.00 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
48/2565 

16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจำเนียร คำวงษา นายจำเนียร คำวงษา เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
49/2565 

17 ค่าจ้างเปลี่ยนถังบรรจุน้ำรถบรรทุกน้ำ 169,350.00 169,350.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ธงชยั 
(อู่ช่างหนุ่ม) 

169,350.00 
 

นายมนตรี ธงชยั 
(อู่ช่างหนุ่ม) 

169,350.00 
 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00054/65 

 

18 ค่าจ้างเหมาบริการจา้งออกแบบ 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไพรวรรณ ์
135,000.00 

 

นายสมชาย ไพรวรรณ ์
135,000.00 

 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00055/65 

 
19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 4 454,000.00 454,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูมิอุมา 1997 

454,000.00 
 
 

หจก.ภูมิอุมา 1997 
454,000.00 

 

เป็นผู้ทีเ่สนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและ

เสนอราคาต่ำสุด 
 

เลขท่ีสญัญา 
CNTR-00056/65 

 

 


