
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำเดือน กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

                            ................................................................................................. 
  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึง่ เกี่ยวกบัการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ทีก่ำหนดใหห้น่วยงานของรัฐทำผลการพจิารณาเป็นรายเดือนทกุๆเดอืน เพื่อเป็น
ดัชนีสำหรบัการตรวจดูของประชาชน นั้น 
 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
2566 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
 
 
                                                         (ลงช่ือ) 
                                                                     (นางน้ำค้าง   พลายละหาร) 
                                                                นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

วันท่ี ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
 

ที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. 
จัดซ้ือนมโรงเรียนบ้านวงัจั่น 
ประจำเดือน กุมภาพันธ ์2566 

15,709.20 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

15,709.20 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

15,709.20 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
๒๙/2566 

2. 
จัดซ้ือนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจ่ัน ประจำเดือน 
กุมภาพันธ์ 2566 

5,040.60 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

5,040.60 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี
5,040.60 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
๓๐/2566 

3. 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่๒ จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว กองคลัง 
จำนวน ๑ เครื่อง 

๒๙,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
IT SHOP (ไอทีช้อป) 

๒๙,๙๐๐.๐๐ 
IT SHOP (ไอทีช้อป) 

๒๙,๙๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
๓๑/2566 

4. 
จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ผงหมึกถ่าย
เอกสาร 

๑๐,๕๐๐.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านพี โอ เอ เซ็นเตอร์ 

๑๐,๕๐๐.00 
ร้านพี โอ เอ เซ็นเตอร์ 

๑๐,๕๐๐.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
๓๒/2566 

5. 
จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่ 

๘๐,๐๐๐.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอส.พี. แคร์ ยู จำกัด 

๘๐,๐๐๐.00 
บริษัท เอส.พี. แคร์ ยู จำกัด 

๘๐,๐๐๐.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๓๓/2566 

6. 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
ชนิด Network แบบที่๑ 

๗,๙๐๐.00 เฉพาะเจาะจง 
IT SHOP (ไอทีช้อป) 

7,๙๐๐.๐๐ 
IT SHOP (ไอทีช้อป) 

             7,๙๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
๓๕/2566 



7. 
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 

๗,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
IT SHOP (ไอทีช้อป) 

7,4๐๐.๐๐ 
IT SHOP (ไอทีช้อป) 

7,4๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
๓๔/2566 

๘. 
จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูล
ฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายบุญมี  ไชยฤทธ์ิ 

22,000.00 
นายบุญมี  ไชยฤทธ์ิ 

22,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๐/2566 

๙. 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
จำนวน ๑๒ จุด 

2,400.00 เฉพาะเจาะจง 
นายจำเนียร คำวงษา 

2,400.00 
นายจำเนียร คำวงษา 

2,400.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๑/2566 

10. 
จ้างเหมาบุคคลบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน 
กุมภาพันธ์ 2566 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ แพจันทร์ 
8,000.00 

นายสมศักดิ์ แพจันทร์ 
8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๒/2566 

11. 
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
2566 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๓/2566 

12. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันสาธารณภัย 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายชัย แก้ววงษ์ 

8,000.00 
นายชัย แก้ววงษ์ 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๔/2566 

13. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุมิตตรา ตันติวุฒิ 

8,000.00 
นางสาวสุมิตตรา ตันติวุฒิ 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๕/2566 

14. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ธุรการกองช่าง 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๖/2566 

15. 
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๔ 
บริเวณถนน คสล.ไปถึงไร่นางสาวบัว
ทอง โสพรม 

85,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
85,500.00 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
85,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๗/2566 



16. 
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๔ 
บริเวณถนน คสล. ถึงฝายดงพลับ  

๒๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
20,500.00 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
20,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๘/2566 

๑๗. 
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๔ 
บริเวณไร่นายวิเชียร น้อยประถม ถึง
เขตตำบลดงพลับ 

๔๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
41,500.00 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
41,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖๙/2566 

๑๘. 
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณ
นานายจรัญ จรรยา ถึงสระหลวง หมู่ที่
๕ 

๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๓๖,๐๐๐.๐๐ 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๓๖,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๗๐/2566 

๑๙. 
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๕ 
บริเวณจุดสามแยกหน้าบ้านนางสม
ทรง เป่าทองไปถึงฝายน้ำล้น 

๕๓,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๕๓,๐๐๐.๐๐ 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๕๓,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๗๑/2566 

๒๐. 
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๕ 
บริเวณนานางสังวาลย์ น้อยประถม ถึง
ฝายน้ำล้น 

๙,๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๙,๕๐๐.๐๐ 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๙,๕๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๗๒/2566 

๒๑. 
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๔๓๐.๐๐ 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๔๓๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๗๓/2566 

๒๒. 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง 

3,5๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ศรีนวล 
3,5๐๐.๐๐ 

นายวันชัย ศรีนวล 
3,5๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๗๔/2566 

๒๓. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น 20,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ โปร่งอารมย์เจริญ 
20,๐๐๐.๐๐ 

นายศราวุธ โปร่งอารมย์เจริญ 
20,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๗๕/2566 

๒๔. 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
จำนวน ๒ จุด 

400.00 เฉพาะเจาะจง นายจำเนียร คำวงษา 
400.00 

นายจำเนียร คำวงษา 
400.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความเหน็ชอบ
จากผู้ว่าจ้าง๗เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๗๖/2566 



 


