
 

 
ประกาศ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงักวาง 

เรื่อง  ประกาศผลผูช้นะการจดัซือ้จัดจา้งหรือผู้ไดร้บัการคดัเลือก 
และสาระส าคญัของสญัญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ 

ประจ าไตรมาสที ่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถงึ เดือน มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖4) 
------------------------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา  ๙๘   บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  นั้น 

 องค์การบริการส่วนต าบลวังกวาง  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  
 ประกาศ  ณ วันที่  ๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
                                                                                        (นายมนูญ   ค าแพร) 
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง 



วันที่ เลขที่

๑ 3400500245101 ร้านไข่มุกอีเล็คโทรนิคส์ จดัซ้ือหลอดไฟแอลอดีีแบบยาวพร้อมรางไฟ 1,500.00       25 ธันวาคม 2564 13/2564 1

จ านวน 10  ชุด

2 3670900074921 นางประยูรศรี  ขวัญแจ่ม จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่ใช้ส าหรับรถยนต์      20,000.00 6 มกราคม 2564  - 1
ส่วนกลาง, รถบรรทุกน้ า, รถบรรทุกขยะ

ตัดหญ้า  ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

๓ 3400501064193 นายฤทธิชัย  บุญเค้า จ้างจัดท าป้ายจุดขายล๊อตเตอร่ีต าบลวังกวาง 350.00          11 มกราคม 2564  - 1

ขนาด 240x 120 ซม. จ านวน 1 ป้าย

ขนาด 120x 60 ซม. จ านวน 1 ป้าย

๔ 3360400035164 ร้าน ก.สหภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณภูมิร่างกายทีว่ัดอุณหภูมิ 1,700.00       12 มกราคม 2564 15/2564 1

ร่างกายด้วยระบบอินฟราเรดพร้อมขาต้ัง

ถ่านชาร์ต THC-100 จ านวน 1  เคร่ือง

๕ 3360400035164 ร้าน ก.สหภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพือ่ใช้ในส านัก 3,270.00       18 มกราคม 2564 16/2564 1

งานองค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง

จ านวน  3 รายการ

รวม 26,820.00      

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน



วันที่ เลขที่
6 3400500245101 ร้านไข่มุกอีเล็คโทรนิคส์ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 4,720.00       25 มกราคม 2564 34/2564 1

ระบบแอร์รถยนต์  หมายเลขทะเบียน 
กค 4786 พช.

๗ 3670900074921 นางประยูรศรี  ขวัญแจ่ม จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่ใช้ส าหรับรถยนต์      16,000.00 1 กุมภาพันธ์ 2564  - 1
ส่วนกลาง, รถบรรทุกน้ า, รถบรรทุกขยะ
ตัดหญ้า  ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. 2564

8 3400500245101 ร้านไข่มุกอีเล็คโทรนิคส์ จา้งเหมาซ่อมป้ายไฟสามเหล่ียมหยดุตรวจ 3,700.00       8 กุมภาพันธ์ 2564 38/2564 1

โดยเปล่ียนหลอดไฟ นีออนขนาด 36 วัตต์ 
ด้านละ 1 หลอด

9 3670900074921 นางประยูรศรี  ขวัญแจ่ม จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่ใช้ส าหรับรถยนต์      17,000.00 2 มีนาคม 2564  - 1
ส่วนกลาง, รถบรรทุกน้ า, รถบรรทุกขยะ
ตัดหญ้า  ประจ าเดือน  ก.พ. 2564

10 3400501064193 ร้านชุมแพโฆษณา จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด  240 x 480 ซม.        1,152.00 15 มีนาคม 2564 42/2564 1
จ านวน 1  ป้าย

11 3400501064193 ร้านชุมแพโฆษณา จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด  300 x 100 ซม.           300.00 29 มีนาคม 2564 45/2564 1
ต่อต้านคอร์รัปชั่น จ านวน 1  ป้าย

12 3670900074921 นางประยูรศรี  ขวัญแจ่ม จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่ใช้ส าหรับรถยนต์ 24000 31 มีนาคม. 2564  - 1
ส่วนกลาง, รถบรรทุกน้ า, รถบรรทุกขยะ
ตัดหญ้า  ประจ าเดือน  ก.พ. - ม.ีค. 2564

รวม 66,872.00      

รวมทั้งหมด 93,692.00      

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง


