
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

                            ................................................................................................. 
  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึง่ เกี่ยวกบัการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ทีก่ำหนดใหห้น่วยงานของรัฐทำผลการพจิารณาเป็นรายเดือนทกุๆเดอืน เพื่อเป็น
ดัชนีสำหรบัการตรวจดูของประชาชน นั้น 
 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำสรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
มกราคม 2566 เพือ่ใหส้อดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
 
 
                                                         (ลงช่ือ) 
                                                                     (นางน้ำค้าง   พลายละหาร) 
                                                                นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน มกราคม 256๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 
 

ที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. 
จัดซ้ือนมโรงเรียนบ้านวงัจั่น 
ประจำเดือน มกราคม 2566 

15,709.20 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

15,709.20 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

15,709.20 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
15/2566 

2. 
จัดซ้ือนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจ่ัน ประจำเดือน 
มกราคม 2566 

5,040.60 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี

5,040.60 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี
5,040.60 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
16/2566 

3. จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านยงสวสัดิ ์
2,400.00 

ร้านยงสวสัดิ ์
2,400.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
17/2566 

4. 
จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 
รายการ (สำนักปลัด) 

10,706.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านสมัยนิยม 
10,706.00 

ร้านสมัยนิยม 
10,706.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที ่
18/2566 

5. 
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 
16 รายการ (กองการศึกษาฯ) 

2,566.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านสมัยนิยม 
2,566.00 

ร้านสมัยนิยม 
2,566.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
19/2566 

6. 
 
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 

ร้านเฉลิมศิลป์ 
4,500.00 

ร้านเฉลิมศิลป์ 
4,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
20/2566 



7. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 1,004.73 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้เด็ดก่อสร้าง 

1,004.73 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้เด็ดก่อสร้าง 

1,004.73 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
21/2566 

8. 

 
จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (ของรางวัลวันเด็ก) 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเม็ดทราย 

6,000.00 
ร้านเม็ดทราย 
6,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
23/2566 

๙. 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ 
รายการ (สำนักปลัด) 

๑๓,๙๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง IT SHOP 
๑๓,๙๗๐.๐๐ 

IT SHOP 
๑๓,๙๗๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๒๔/2566 

๑๐. 

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 
๕ รายการ  

๖,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง IT SHOP 
๖,๑๘๐.๐๐ 

IT SHOP 
๖,๑๘๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๒๕/2566 

๑๑. 
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
จำนวน ๘ รายการ 

๒๑,๖๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
IT SHOP 

๒๑,๖๑๐.๐๐ 
IT SHOP 

๒๑,๖๑๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๒๖/2566 

๑๒. 
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 
จำนวน ๒ รายการ 

๔,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
IT SHOP 

๔,๙๘๐.๐๐ 
IT SHOP 

๔,๙๘๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๒๗/2566 

๑๓. 
จัดซ้ือวัสดุตามโครงการเด็กปฐมวัย
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปลูกผัก
สวนครัว 

๔,๕๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
บริษัท กู๊ดมอร์น่ิง 

๔,๕๖๙.๐๐ 
บริษัท กู๊ดมอร์น่ิง 

๔,๕๖๙.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
๒๘/2566 

๑๔. 
จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูล
ฝอย ประจำเดือน มกราคม 2566 

22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายบุญมี  ไชยฤทธ์ิ 

22,000.00 
นายบุญมี  ไชยฤทธ์ิ 

22,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
40/2566 

1๕. 
จ้างเหมาบุคคลบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน 
มกราคม 2566 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ แพจันทร์ 
8,000.00 

นายสมศักดิ์ แพจันทร์ 
8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔๑/2566 



1๖. 
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์ ประจำเดือน มกราคม 
2566 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔2/2566 

1๗. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันสาธารณภัย 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายชัย แก้ววงษ์ 

8,000.00 
นายชัย แก้ววงษ์ 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔3/2566 

18. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุมิตตรา ตันติวุฒิ 

8,000.00 
นางสาวสุมิตตรา ตันติวุฒิ 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔๔/2566 

1๙. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ธุรการกองช่าง 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔๕/2566 

๒๐. 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
จำนวน 7 106f 

๑,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจำเนียร คำวงษา 
๑,400.00 

นายจำเนียร คำวงษา 
๑,400.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔๖/2566 

๒1. 
จ้างขุดลอกคลองบริเวณแก้มลิงถึง 
คสล.หมู่ ๒ 

๕๕,๕๐๐.00 เฉพาะเจาะจง มณีทรัพย์ 
๕๕,๕๐๐.00 

มณีทรัพย์ 
๕๕,๕๐๐.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔๗/2566 

๒๒. 
จ้างขุดลอกคลองบริเวณคลองวัง
กระทุ่ม หมู่ที่ ๒ 

๑๐๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มณีทรัพย์ 
๑๐๘,๕๐๐.๐๐ 

มณีทรัพย์ 
๑๐๘,๕๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔๘/2566 

๒๓. 
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปลูกผักสวนครัว 

๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๔๓๐.๐๐ 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๔๓๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔๙/2566 

๒๔. 
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 

๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๓,๐๐๐.๐๐ 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๓,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๐/2566 



๒๕. จ้างเหมาเครื่องเสียงวันเด็กแห่งชาติ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนงนุช เอ่ียมศิริ 
4,๐๐๐.๐๐ 

นางนงนุช เอ่ียมศิริ 
4,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๑/2566 

๒๖. 
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ 
บริเวณนานายอนุชา เทพอารักษ์ 

๑๕๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอ็น เจ เอช เอ็นจิเนียริ่ง 
๑๕๗,๐๐๐.๐๐ 

เอ็น เจ เอช เอ็นจิเนียริ่ง 
๑๕๗,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๒/2566 

๒๗. 
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่๒ บริเวณ
วัดท่าฉนวน ไปถึงถนน รพช. เส้นถลุง
เหล็ก-หนองไผ่ 

๑๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๑๒๑,๐๐๐.๐๐ 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๑๒๑,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๓/2566 

๒๘. 

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณ
ถนน คสล. หมู่ที่๓ ถึงถนน คสล. หมู่ที่
๖ ตำบลวังจ่ัน อำเภอโคกสำโรง 
จังหวัดลพบุรี 

๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๑๔,๐๐๐.๐๐ 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๑๔,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๔/2566 

๒๙. 

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๑ 
บริเวณคลองเส้นหลังวัดวังกระเบียน 
ตำบลวังจ่ัน อำเภอโคกสำโรง จังหวัด
ลพบุรี 

๔๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๔๙,๐๐๐.๐๐ 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๔๙,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๕/2566 

๓๐. 
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๒ 
จากนานายเสมอ ทองสุภาพ ไปถึงนา
นายบุญมา เงินดี 

๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๙๖,๐๐๐.๐๐ 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๙๖,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๖/2566 

๓๑. 

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่๑ 
บริเวณนานายคมกฤษณ์ ถึงถนน คสล.
หมู่ที่๒ ตำบลวังจ่ัน อำเภอโคกสำโรง 
จังหวัดลพบุรี 

๖๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๖๙,๐๐๐.๐๐ 

นายปราโมทย์  ทรงครุฑ 
๖๙,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๗/2566 



๓๒. 
จ้างเหมาทำป้ายทางเบี่ยงพร้อมกรอบ
ไม้ 

๒,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๒,๒๕๐.๐๐ 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๒,๒๕๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๘/2566 

๓๓. 
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ
ประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 

๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๓๐๐.๐๐ 

ร้านโซดาซ่า นานาศิลป์ 
๓๐๐.๐๐ 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕๙/2566 

 

 


