
 
 
 
 
 

ประกาศองค์กาบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มาตรา 9(8)  บัญญัติให้อ านาจ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการก าหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยหน่วยงานของรัฐ
จัดท าสรุปผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการเพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  และส านักงาน ป.ป.ช.ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment :ITA)  ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เฉพาะค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง)ตามงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดท้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจ่ายขาด
เงินสะสม  ท่ีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  ตุลาคม  2564 

 

 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 
                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ปฏิบัติหน้าท่ี 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

    

 
 
  



                                                                                      สรุปงานด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม                                               แบบ สขร . 1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ หรือจดัจา้ง หรือจา้ง คัดเลือก หรือข้อตกลงใน

โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 เช่า เคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,000.00 ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านส่องแสงครุภัณฑ์ 36,000.00 ร้านส่องแสงครุภัณฑ์ 36,000.00 คุณสมบติัครบ 1/2564     30 ก.ย. 63

2 ซ้ือ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตุลาคม - ปดิเทอม ๑๗๐,๗๘๕.๗๘ ๑๗๐,๗๘๕.๗๘ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากดั ๑๗๐,๗๘๕.๗๘ สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากดั ๑๗๐,๗๘๕.๗๘ และราคาต่ าสุด 2/2564     30 ก.ย. 63

3 ซ้ือ น้ ามันงานบริหารทั่วไป เดือนตุลาคม ๖,๘๗๗.๐๐ ๖,๘๗๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๖,๘๗๗.๐๐ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๖,๘๗๗.๐๐ " 3/2564       1 ต.ค. 63

4 ซ้ือ น้ ามันงานบริหารงานคลัง เดือนตุลาคม 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,550.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,550.00 " 4/2564       1 ต.ค. 63

5 ซ้ือ น้ ามันงานฯสาธารณสุข เดือนตุลาคม 11,170.00 11,170.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 11,170.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 11,170.00 " 5/2564       1 ต.ค. 63

6 ซ้ือ น้ ามันงานป้องกนัภัยฯ เดือนตุลาคม 3,700.00 ๓,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 3,700.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 3,700.00 " 6/2564        1 ต.ค. 63

7 ซ้ือ น้ ามันงานไฟฟ้าและถนน เดือนตุลาคม 1,400.00 ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,400.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 1,400.00 " 7/2564        1 ต.ค. 63

8 จา้ง ยาม เดือนตุลาคม 12,000.00 ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์  ค าน้อย 12,000.00 นายพิทักษ์  ค าน้อย 12,000.00 " 8/2564        1 ต.ค. 63

9 จ้าง แม่บา้นศูนย์ฯเด็กเล็กบา้นหว้ยโจด เดือนตุลาคม 9,000.00 ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 " 9/2564        1 ต.ค. 63

10 จา้ง แม่บ้านศูนย์ฯเด็กเล็กบ้านคลองยาง เดือนตุลาคม 9,000.00 ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 " 10/2564      1 ต.ค. 63

11 จา้ง แม่บา้นศูนย์ฯเด็กเล็กบา้นบอ่นางชิง เดือนตุลาคม 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 " 11/2564      1 ต.ค. 63

12 จา้ง คนขับรถบรรทุกขยะ เดือนตุลาคม 7,000.00 ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายส ารอง  เย็นเหลือ 7,000.00 นายส ารอง  เย็นเหลือ 7,000.00 " 12/2564      1 ต.ค. 63

13 ซ้ือ ทรายกรองระบบประปา งานกิจการประปา 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 5,100.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 5,100.00 " 13/2564    20 ต.ค. 63

14 จ้าง ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ (หอ้งรองปลัด) 1,904.60 1,904.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปภารัช จ ากดั 1,904.60 บริษัท ปภารัช จ ากดั 1,904.60 " 14/2564    20 ต.ค. 63

15 ซ้ือ สารไฮโดรคลีน งานกจิการประปา 32,100.00 ๓๒,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ. วี.เจ.เอ.เอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 32,100.00 บจ. วี.เจ.เอ.เอน็จเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 32,100.00 " 15/2564    29 ต.ค. 63

                   (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
(ลงชื่อ)…………......….........…………………….……….. (ลงชื่อ)………………..…………...................……………. (ลงชื่อ)………..................................………………
              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)

                       เจ้าหนา้ที่                     หวัหนา้เจ้าหนา้ที่             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง






































































