
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

****************************************************** 
      ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น  ได้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น  จึงขอประกาศสรุปผล   
การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง(สขร.1 ) ประจ าเดือน มีนาคม 2565 และ แบบราย  ไตรมาส 3  เดือน  รายละเอียดตาม
ท้ายประกาศ นี้  

  จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                               ประกาศ   ณ  วันที่   27  เมษายน  พ.ศ.  2565 

 

 

(นางสาววิมลวรรณ   ขุนณรงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 

 

    

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 
 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการ

จัดตั้งศูนย์พักคอย 
community lsolation 
(CI) จ านวน 22 ป้าย 

435.- 435.- เฉพาะเจาะจง โฟกัส พริ้นติ้ง โฟกัส พริ้นติ้ง เสนอราคา    
รายเดียว 

ใบสั่งจ้าง 
62/๒๕๖๕ 

9 มี.ค. 2565 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ (CI) 
จ านวน 15 รายการ 

13,193.- 13,193.- เฉพาะเจาะจง บริษัทจันทิมา จก. บริษัทจันทิมา จก. เสนอราคา 
รายเดียว 

ใบสั่งซื้อ 
63/๒๕๖๕ 

9 มี.ค. 2565 
3 จัดท าตรายางประทับ   

ชื่อ-สกุล- ต าแหน่ง ส าหรับ
งานของ สป/3 อัน       
งานกองช่าง 2 อัน 

3,245.- 3,245.- เฉพาะเจาะจง บริษัทจันทิมา จก. บริษัทจันทิมา จก. เสนอราคา      
รายเดียว 

ใบสั่งจ้าง 
64 /๒๕๖๕ 

18 มี.ค. 2565 

4 จ้างท าตรายางประทับ   
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ส าหรับ
งานกองคลัง จ านวน 4 อัน 

950.- 950.- เฉพาะเจาะจง บริษัทจันทิมา จก. บริษัทจันทิมา จก. เสนอราคา   
รายเดียว 

ใบสั่งจ้าง 
65/๒๕๖๕ 

18 มี.ค. 2565 
5 จัดซื้อวัสดุประปา        

จ านวน 1 รายการ 
775.75 775.75 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจถาวร ร้านกิจถาวร เสนอราคา    

รายเดียว 
ใบสั่งซื้อ 

66/๒๕๖๕ 
18 มี.ค. 2565 



ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 
 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง       

จ านวน 3 รายการ  
663.40 663.40 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจถาวร ร้านกิจถาวร เสนอราคา   

รายเดียว 
ใบสั่งซื้อ 

67/๒๕๖๕ 
18 มี.ค. 2565 

7 จ้างท าป้ายไวนิล รับสมัคร
เด็กนักเรียน ศพด. ขนาด 
1.20 x 2.40 เมตร เย็บ
ขอบเจาะตาไก่       
จ านวน 3 ป้าย 

1,296.- 1,296.- เฉพาะเจาะจง โฟกัส พริ้นติ้ง โฟกัส พริ้นติ้ง เสนอราคา   
รายเดียว 

ใบสั่งจ้าง 
68/๒๕๖๕ 

18 มี.ค. 2565 

8 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ กองคลัง 
หมายเลขครุภัณฑ์       
416-61-0044         
จ านวน 1 เครื่อง 

856.- 856.- เฉพาะเจาะจง หจก.ปฐมครุภัณฑ์ 
โอ.เอ. 

หจก.ปฐมครุภัณฑ์ 
โอ.เอ. 

เสนอราคา   
รายเดียว 

ใบสั่งจ้าง 
69/๒๕๖๕ 

18 มี.ค. 2565 

9 จ้างเหมาซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะหมายเลข
ทะเบียน  89-7601 นฐ        
จ านวน 1 คัน 

21,421.40 21,421.40 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อยู่ชัย
กิจ 

นายสมชาย       
อยู่ชัยกิจ 

เสนอราคา   
รายเดียว 

ใบสั่งจ้าง 
70/๒๕๖๕ 

21 มี.ค. ๒๕๖5 

10 จ้างเหมาซ่อมแซม           
รถกระเช้า จ านวน 1 คัน 
หมายเลขครุภัณฑ์        
011-52-0001 
 

15,183.30 15.183.30 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อยู่ชัย
กิจ 

นายสมชาย       
อยู่ชัยกิจ 

เสนอราคา   
รายเดียว 

ใบสั่งจ้าง 
71/๒๕๖๕ 

21 มี.ค. ๒๕๖5 



ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 
 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง       

จ านวน 9 รายการ 
  

2,165.- 2,165.- เฉพาะเจาะจง สามแยกค้าวัสดุ 
(วังเย็น) 

สามแยกค้าวัสดุ 
(วังเย็น) 

เสนอราคาราย
เดียว 

ใบสั่งซื้อ 
72/๒๕๖๕ 

21 มี.ค. 2565 
12 จัดซื้อวัสดุประปา       

จ านวน 13 รายการ 
7,850.- 7,850.- เฉพาะเจาะจง สามแยกค้าวัสดุ 

(วังเย็น) 
สามแยกค้าวัสดุ 

(วังเย็น) 
เสนอราคาราย

เดียว 
ใบสั่งซื้อ 

73/๒๕๖๕ 
21 มี.ค. 2565 

13 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างความ
โปร่งใสเพื่อเพ่ิม   
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขนาด 1.00 x 
2.00 เมตร เย็บขอบ เจาะ
ตาไก่ จ านวน 1 ผืน 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง โฟกัส พริ้นติ้ง โฟกัส พริ้นติ้ง เสนอราคาราย
เดียว 

ใบสั่งจ้าง 
74/๒๕๖๕ 

21 มี.ค 2565 

14  จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ
เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร 
เก็บขอบเจาะตาไก่ จ านวน 
1 ผืน 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง โฟกัส พริ้นติ้ง โฟกัส พริ้นติ้ง เสนอราคาราย
เดียว 

ใบสั่งจ้าง 
75/๒๕๖๕ 

21 มี.ค. 2565 



ล าดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 
 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    

กองคลัง จ านวน 6 ราย  
13,865.- 13,865.- เฉพาะเจาะจง หจก.ปฐมครุภัณฑ์ 

โอ.เอ. 
หจก.ปฐมครุภัณฑ์ 

โอ.เอ. 
เสนอราคาราย

เดียว 
      ใบสั่งซื้อ 

76/๒๕๖๕ 
21 มี.ค. 2565 

16 จ้างเหมาซ่อมแซมกลอน
ประตู สนง. จ านวน 3 จุด 

9,225.- 9,225.- เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  แตงแฟง นางอ าไพ  แตงแฟง เสนอราคาราย
เดียว 

ใบสั่งจ้าง 
77/๒๕๖๕ 

25 มี.ค. 2565 
17 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการ

จิตอาสา ขนาด              
3 x 1 เมตร            
จ านวน 1 ป้าย 

450.- 450.- เฉพาะเจาะจง โฟกัส พริ้นติ้ง โฟกัส พริ้นติ้ง เสนอราคาราย
เดียว 

ใบสั่งจ้าง 
78/๒๕๖๕ 

30 มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.อปท.1  

ประกาศสรุปผลการปฏิบัติการด าเนินการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                             
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

************************************************************************************************************   

1. จังหวัดนครปฐม  

2. รายงานงวดที่          1  เดือน มกราคม      (ตุลาคม  -  ธันวาคม)    

                  2  เดือน เมษายน       (มกราคม – มีนาคม)   

                    3  เดือน กรกฎาคม     (เมษายน – มิถุนายน) 

    4  เดือน ตุลาคม        (กรกฎาคม – กันยายน)    

3. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดรวม  1  แห่ง 

 3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด    -   แห่ง 

 3.2 เทศบาล                          -   แห่ง   เทศบาลนคร     - แห่ง 

        เทศบาลเมือง - แห่ง 

        เทศบาลต าบล - แห่ง  

 3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 1 แห่ง 

4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีการรายงาน  (ส่งส าเนาแบบ  สขร.1) ทุกแห่ง / ทุกเดือนหรือไม่ 

 4.1  ครบทุกแห่ง   ทุกเดือน   4.2    ครบทุกแห่ง  เป็นบางเดือน 

 4.3   ไม่ครบทุกแห่ง  ทุกเดือน 

5.กรณีตอบข้อ 4.2  ให้ตอบข้อนี้ 

 เดือน..............-..............มี   อบจ.   เทศบาล.....-........แห่ง    อบต...........-........แห่ง 

 เดือน..............-..............มี   อบจ.   เทศบาล.....-........แห่ง    อบต...........-........แห่ง 

 เดือน..............-..............มี   อบจ.   เทศบาล.....-........แห่ง    อบต............-......แห่ง 



-2- 

6.กรณีตอบข้อ 4.3  ให้ตอบข้อนี้ 

 เดือน.............-...............มี   อบจ.   เทศบาล.......-......แห่ง    อบต...........-........แห่ง 

 เดือน.............-...............มี   อบจ.   เทศบาล.......-......แห่ง    อบต...........-........แห่ง 

 เดือน.............-...............มี   อบจ.   เทศบาล.......-......แห่ง    อบต............-.......แห่ง 

 เดือน.............-...............มี   อบจ.   เทศบาล.......-......แห่ง    อบต............-.......แห่ง 

7. การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ในรอบ  3   เดือนนี้   มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาแล้ว 

 

ประเภท 
อปท. 

จ านวน 
อปท. 
(แห่ง) 

จ านวน 
โครงการ / กิจกรรม 

รวมวงเงิน 
งบประมาณ 
ราคากลาง 

จัดซื้อจัดจ้าง 

รวมราคา 
ที่ตกลง 

จัดซื้อจัดจ้าง 

รวม
งบประมาณ
ต่ ากว่าราคา

กลาง 

หมายเหตุ 

อบต. วังเย็น - - - -  

รวม - - -  

 

8.ในงวดรายงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ   และหรือมติคณะรัฐมนตรีฯ 

  ไม่มี 

   มี     อบจ.    เทศบาล..............แห่ง    อบต.............แห่ง 

 

 

 

 

 

 


