
 

เรื่อง    สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ

  ตามประกาศคณะก
เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา ๙ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ 
ส่วนตําบลวังใหม่  จึงได้จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 

เรื่อง    สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 
------------------------------------ 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   3  ธันวาคม  ๒๕๕6 
 
 

(ลงชื่อ)  
         ( นางจิราวรรณ    เพชรตีบ 

                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่

พฤศจิกายน 

รรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ องค์การบริหาร
พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕6   ตาม

 
นางจิราวรรณ    เพชรตีบ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่  อําเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

การเงิน
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

วิธีการ
จัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก 

1. จัดซื้อของที่ระลึก/กระเช้าของขวัญ 3 ชุด 3,000.- ตกลงราคา น.ส.ปภาณัช  แก้วหนูนวล 
= 3,000.-บาท 

 

น.ส.ปภาณัช  แก้วหนูนวล 
= 3,000.-บาท 

ราคาต่ําสุด
และเงื่อนไข

ถูกต้อง 

2. จัดซื้อธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

8,000.- ตกลงราคา นางพรรณี  ฤทธิ์สมัคร 
= 8,000.-บาท 

 

นางพรรณี  ฤทธิ์สมัคร 
= 8,000.-บาท 

 

" 

3. จัดซื้อของขวัญของรางวัล 8,100.- " นางพรรณี  ฤทธิ์สมัคร 
= 8,000.-บาท 

นางพรรณี  ฤทธิ์สมัคร 
= 8,000.-บาท 

" 

4. จัดจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000.- " นายปิยะพันธ์   โชติพันธ์ 
= 1,000.- บาท 

 

นายปิยพันธ์   โชติพันธ์ 
= 1,000.- บาท 

 

" 

5. จัดจ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและทําตรายาง 1,670.- " ร้านแม่ขรีการพิมพ์ 
=  1,670.- บาท 

 

ร้านแม่ขรีการพิมพ์ 
=  1,670.- บาท 

 

" 

  
(ลงชื่อ)...................................................ผู้รายงาน                          (ลงชื่อ)...................................................ทราบ 

     (นางสุณิจตา    คงเพชร)           (นางจิราวรรณ   เพชรตีบ) 
         เจ้าพนักงานพัสดุ                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่   
      



-2- 

   
 
 (ลงชื่อ)………………… …………………………ผู้รายงาน                                                       (ลงชื่อ).................... ...............................ทราบ 

         (นางสุณิจตา   คงเพชร)           (นางจิราวรรณ   เพชรตีบ) 
        เจ้าพนักงานพัสดุ             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

การเงิน
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก 

       6. จัดจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์งานแข่งขัน
เดินวิ่ง 5 ธันวามหาราช 

5,400.- " นายปิยะพันธ์  โชติพันธ์ 
=5,400.-บาท 

นายปิยะพันธ์  โชติพันธ์ 
=5,400.-บาท 

ราคาต่ําสุด
และเงื่อนไข

ถูกต้อง 
   7. จัดจ้างเช่าเหมาเครื่องเสียง โครงการเดินวิ่ง 5 

ธันวามหาราช 
2,500.- " นายโชคดี   นวลไชย 

= 2,500.-บาท 
นายโชคดี   นวลไชย 

= 2,500.-บาท 
" 

  8. จัดจ้างทํากรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 5,000 " นายพงษ์อนันต์  ปิติ 
= 5,000 

นายพงษ์อนันต์  ปิติ 
= 5,000 

 

" 

  9. จัดจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมผูกผ้าและตกแต่ง 

สถานที่ 

8,000.- " นางอนิตสา  รงค์ทอง 
=8,000.-บาท 

นางอนิตสา  รงค์ทอง 
=8,000.-บาท 

 

" 

10. จัดจ้างจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา
มหาราช 

3,600.- " นายปิยะพันธ์   โชติพันธ์ 

= 3,600.-บาท 

นายปิยะพันธ์   โชติพันธ์ 

= 3,600.-บาท 

 

" 
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 (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้รายงาน                                                       (ลงชื่อ)...................................................ทราบ 
         (นางสุณิจตา   คงเพชร)           (นางจิราวรรณ   เพชรตีบ) 
        เจ้าพนักงานพัสดุ             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 

 
 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

การเงิน
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก 

       11. จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สําหรับส่วนการคลัง 21,932.- " บริษัท นายคอมพิวเตอร์ ไอทีเซ็นเตอร์จํากัด 
 = 21,932.-บาท 

บริษัท นายคอมพิวเตอร์ ไอทีเซ็น
เตอร์จํากัด 

 = 21,932.-บาท 

ราคาต่ําสุด
และเงื่อนไข

ถูกต้อง 
   12. จัดจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนน ภายใน 

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 
 

87,000.- " นายสุภาพ    เกิดสวัสดิ์ 
= 87,000.-บาท 

นายสุภาพ    เกิดสวัสดิ์ 
= 87,000.-บาท 

" 

  13. จัดจ้างวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 4  76,000.- " นางศิทัชยา   จันทรังษี 
= 10,000.-บาท 

นางศิทัชยา   จันทรังษี 
= 10,000.-บาท 

 

" 

  14. โครงการจัดจ้างกําจัดสิ่งกีดขวางทางระบาย
น้ํา หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,8 

261,000.- " นายสุภาพ  เกิดสวัสดิ์ 
=261,000.-บาท 

นายสุภาพ  เกิดสวัสดิ์ 
=261,000.-บาท 

 

" 



 


