
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

                            ................................................................................................. 
  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึง่ เกี่ยวกบัการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ทีก่ำหนดใหห้น่วยงานของรัฐทำผลการพจิารณาเป็นรายเดือนทกุๆเดอืน เพื่อเป็น
ดัชนีสำหรบัการตรวจดูของประชาชน นั้น 
 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
พฤศจิกายน 2565 เพื่อใหส้อดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 
 
 
                                                         (ลงช่ือ) 
                                                                     (นางน้ำค้าง   พลายละหาร) 
                                                                นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 
 

ที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. 
จัดซ้ือนมโรงเรียนบ้านวงัจั่น 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

16,357.88 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

16,357.88 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

16,357.88 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
6/2566 

2. 
จัดซ้ือนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจ่ัน ประจำเดือน 
พฤศจิกายน 2565 

5,505.28 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

5,505.28 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี
5,505.28 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
7/2566 

3. 
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 
รายการ 

3,384.41 เฉพาะเจาะจง 
ไม้เด็ด ก่อสร้าง 

3,384.41 
ไม้เด็ด ก่อสร้าง 

3,384.41 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
5/2566 

4. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 5,165.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเฉลิมศิลป์ 
5,165.00 

ร้านเฉลิมศิลป์ 
5,165.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
8/2566 

5. จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 23 รายการ 9,925.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเฉลิมศิลป์ 
9,925.00 

นายภัทรพงศ์ สุมะนา 
9,925.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
9/2566 

6. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1,517.26 เฉพาะเจาะจง 
ไม้เด็ด ก่อสร้าง 

1,517.26 
ไม้เด็ด ก่อสร้าง 

1,517.26 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
10/2566 



7. 
จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูล
ฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายบุญมี  ไชยฤทธ์ิ 

22,000.00 
นายบุญมี  ไชยฤทธ์ิ 

22,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
11/2566 

8. 

 

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ จำนวน 4 จุด 

800.00 เฉพาะเจาะจง นายจำเนียร คำวงษา 
800.00 

นายจำเนียร คำวงษา 
800.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
12/2566 

9. 
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง 
นายวันชัย  ศรีนวล 

3,200.00 
นายวันชัย  ศรีนวล 

3,200.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
13/2566 

10. 
จ้างเหมาบุคคลบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน 
พฤศจิกายน 2565 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ แพจันทร์ 
8,000.00 

นายสมศักดิ์ แพจันทร์ 
8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
14/2566 

11. 
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 
2565 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
15/2566 

12. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุมิตตรา ตันติวุฒิ 

8,000.00 
นางสาวสุมิตตรา ตันติวุฒิ 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
16/2566 

13. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันสาธารณภัย 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายชัย แก้ววงษ์ 

8,000.00 
นายชัย แก้ววงษ์ 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
17/2566 

14. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ธุรการกองช่าง 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
18/2566 

15. 
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
1,800.00 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
1,800.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
19/2566 



16. 
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง วันลอย
กระทง 2565 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช เอ่ียมศิริ 
1,500.00 

นางนงนุช เอ่ียมศิริ 
1,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
20/2566 

17. 
จ้างเหมาจัดทำเวที วันลอยกระทง 
2565 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพัทธนันท์ ทีปะนะ 
3,500.00 

นายพัทธนันท์ ทีปะนะ 
3,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
21/2566 

18. 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 ตัว 

9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ศรีนวล 
9,300.00 

นายวันชัย ศรีนวล 
9,300.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
22/2566 

19. จ้างซ่อมแซมถนนเลียบคันคลอง หมู่ 1 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ น้ำนวน 
99,000.00 

นายอรรณพ น้ำนวน 
9,300.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
23/2566 

20. จ้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 2 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ น้ำนวน 
27,500.00 

นายอรรณพ น้ำนวน 
27,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
24/2566 

21. จ้างซ่อมแซมถนนไหล่ทาง หมู่ 1 25,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ น้ำนวน 
27,500.00 

นายอรรณพ น้ำนวน 
27,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
25/2566 

21. 
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการวันพ่อ
แห่งชาติ 

430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
430.00 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
430.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
26/2566 

 

 
 


