
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

                            ................................................................................................. 
  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึง่ เกี่ยวกบัการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ทีก่ำหนดใหห้น่วยงานของรัฐทำผลการพจิารณาเป็นรายเดือนทกุๆเดอืน เพื่อเป็น
ดัชนีสำหรบัการตรวจดูของประชาชน นั้น 
 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
ธันวาคม 2565 เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน มกราคม พ.ศ.2566 
 
 
                                                         (ลงช่ือ) 
                                                                     (นางน้ำค้าง   พลายละหาร) 
                                                                นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

วันท่ี 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 
 

ที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. 
จัดซ้ือนมโรงเรียนบ้านวงัจั่น 
ประจำเดือน ธันวาคม ตั้งแต ่1 – 2 
ธันวาคม 2565 

1,500.24 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

1,500.24 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

1,500.24 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
11/2566 

2. 

จัดซ้ือนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจ่ัน ประจำเดือน 
ธันวาคม ตั้งแต ่1 – 2 ธันวาคม 
2565 

484.84 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

484.84 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี
484.84 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
12/2566 

3. 
จัดซ้ือนมโรงเรียนบ้านวงัจั่น 
ประจำเดือน ธันวาคม ตั้งแต ่
6 – 29  ธันวาคม 2565 

13,352.84 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

13,352.84 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

13,352.84 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
13/2566 

4. 

จัดซ้ือนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจ่ัน ประจำเดือน 
ธันวาคม ตั้งแต ่6 – 29 ธันวาคม 
2565 

4,284.51 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

4,284.51 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

4,284.51 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
14/2566 

5. 
จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูล
ฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายบุญมี  ไชยฤทธ์ิ 

22,000.00 
นายบุญมี  ไชยฤทธ์ิ 

22,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
28/2566 



6. 
จ้างเหมาบุคคลบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน 
ธันวาคม 2565 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายสมศักดิ์ แพจันทร์ 

8,000.00 
นายสมศักดิ์ แพจันทร์ 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
29/2566 

7. 
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์ ประจำเดือน ธันวาคม 
2565 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
30/2566 

8. 

 

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันสาธารณภัย 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัย แก้ววงษ์ 
8,000.00 

นายชัย แก้ววงษ์ 
8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
31/2566 

9. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุมิตตรา ตันติวุฒิ 

8,000.00 
นางสาวสุมิตตรา ตันติวุฒิ 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
32/2566 

10. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ธุรการกองช่าง 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
33/2566 

11. 
จ้างเหมาพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 
พาน 

500.00 เฉพาะเจาะจง 
นายวรภัทร เสนพันธ์ 

500.00 
นายวรภัทร เสนพันธ์ 

500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
34/2566 

12. จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 5 39,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายปราโมทย์ ทองครุธ 

39,000.00 
นายปราโมทย์ ทองครุธ 

39,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
35/2566 

13. 
จ้างเหมาก่อสร้างที่แปรงฟันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจ่ัน 

20,900.00 เฉพาะเจาะจง 
เอ็น เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง 

20,900.00 
เอ็น เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง 

20,900.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
36/2566 

14. จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 500.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP 
500.00 

IT SHOP 
500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
37/2566 



15. 
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลข กฉ 5356 

9,170.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท Toyota 
9,170.22 

บริษัท Toyota 
9,170.22 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
38/2566 

16. 
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
860.00 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
860.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
39/2566 

 

 
 


