
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

                            ................................................................................................. 
  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดือน เพ่ือเป็น
ดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 
ตุลาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                     (นางน้ำค้าง   พลายละหาร) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 
 

ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. 
จัดซื้อนมโรงเรียนบา้นวังจั่น 
ประจำเดือน ตลุาคม 2565 

15,205.28 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี

15,205.28 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

15,205.28 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
1/2566 

2. 
จัดซื้อนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำเดอืน 
ตุลาคม 2565 

4,222.80 เฉพาะเจาะจง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี

4,222.80 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

4,222.80 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/2566 

3. 
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จำนวน 4 
รายการ (กองคลัง) 

7,420.00 เฉพาะเจาะจง 
IT SHOP (ไอที ช๊อป) 

7,420.00 
IT SHOP (ไอที ช๊อป) 

7,420.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
3/2566 

4. 
จ้างเหมาจดัเก็บ ขน และกำจัดขยะมูล
ฝอย ประจำเดือน ตลุาคม 2565 

22,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายบุญมี  ไชยฤทธิ ์

22,000.00 
นายบุญมี  ไชยฤทธิ ์

22,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

1/2566 

5. 
จ้างเหมาบุคคลปฏิบตัิหน้าที่พนักงาน
ขับรถยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 
นายภัทรพงศ์ สุมะนา 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

2/2566 

6. 
จ้างเหมาบุคคลบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ ประจำเดือน
ตุลาคม 2565 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายสมศักดิ์ แพจันทร ์

8,000.00 
นายสมศักดิ์ แพจันทร ์

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

3/2566 



7. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงานด้าน
การป้องกันสาธารณภยั 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายชัย แก้ววงษ์ 

8,000.00 
นายชัย แก้ววงษ์ 

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

4/2566 

8. 

 

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน
ธุรการกองช่าง 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

นางสาวจิรัชยา ฝักบัว 
8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

5/2566 

9. 
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน
การเงินและบัญช ี

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุมติตรา ตันติวุฒ ิ

8,000.00 
นางสาวสุมติตรา ตันติวุฒ ิ

8,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

6/2566 

10. จ้างเหมาทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,500.00 

นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

7/2566 

11. จ้างเหมาทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,500.00 

นายวรภัทร เสนพันธ ์
1,500.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

8/2566 

12. 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังและ
ท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านวังจั่นน้อย 

119,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายอรรณพ น้ำนวน 

119,000.00 
นายอรรณพ น้ำนวน 

119,000.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

9/2566 

13. 
จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ 1 
บ้านวังกะเบียน 

74,700.00 เฉพาะเจาะจง 
นายอรรณพ น้ำนวน 

74,700.00 
นายอรรณพ น้ำนวน 

74,700.00 

เป็นผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

10/2566 

 

 
 


