
 

 

ที่  ชย  ๘๐๙๐๒ /                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม 

                                 ๕๒ หมู่ ๓ ต าบลรังงาม   

      อ าเภอเนินสงา่  จังหวัดชัยภูมิ   

      ๓ ๖ ๑ ๓ ๐ 
 

                                                                                                                                    ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง     การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ.   ๒๕๔๐ 
 

เรียน     นายอ าเภอเนินสง่า 
 

อ้างถึง   หนังสอื   ที่  มท ๐๘๒๔.๑๒/๒๖๘๒   ลงวันที่   ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย    ๑. สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจา้ง               จ านวน    ๑    ฉบับ 
 

   ตามที่อ าเภอเนินสงา่ แจ้งเรื่องการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐   มาเพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน   

ตามแบบ  สขร.๑  ให้อ าเภอทราบทุกวันที่  ๕  ของเดือน   นั้น 
 

   บัดนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม ขอน าส่งแบบรายงานจัดซื้อ / จัดจา้ง      ในรอบเดือน   

มกราคม  ๒๕๖๔   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (นายอุดร   นูพลกรัง) 

                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม 
 

 

กองคลัง   

โทร  ๐-๔๔๐๕-๖๕๗๓ 

 

 

 

“ ซื่อสัตย์ สุจรติ มุ่งสัมฤทธิข์องงานยึดมัน่มาตรฐาน บรกิารด้วยใจเป็นธรรม “ 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลรังงาม 

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔ 

.................................................................................................................................................... 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

ผลการพิจารณาการ      จัดซือ้จัดจา้งของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ 

ตามมาตรา ๙ (๘)  แหง่พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   โดยใหห้นว่ยงานของรัฐจัดท า 

สรุปผลการพิจารณาการจัดซือ้จัดจา้งของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือนโดยให้มรีายละเอียดเกี่ยวกับ 

งานที่จัดซือ้จัดจา้ง  วงเงนิงบประมาณ  วิธีซือ้หรอืจ้าง  รายชื่อผูเ้ข้าเสนอราคา  และราคาที่เสนอ    ผูไ้ด้รับการ 

คัดเลือกและราคา   และเหตุผลที่คัดเลือกผูเ้สนอราคารายนั้นโดยสรุป    เพื่อเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของ 

ประชาชน 
   

  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม    จึงขอประกาศสรุปผล 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้มาให้ทราบ 
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

       (ลงชื่อ)     

                (   นายอุดร   นูพลกรัง   ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง  ในรอบเดือน  มกราคม  2564 

องค์การบรหิารส่วนต าบลรังงาม 
 

ล า 

ดับ

ที ่

งานจดัซื้อ / จัดจ้าง 

วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 6,072.24 เฉพาะ 

เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด   

ราคา  6,072.24 บาท 

สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด   

ราคา  6,072.24 บาท 

ราคามาตรฐาน

ตามท้องตลาด 

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 577.60 “ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด   

ราคา  577.60 บาท 

สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด   

ราคา  577.60 บาท 

“ 

3 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลงิ 1,000 “ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด   

ราคา  1,000 บาท 

สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด   

ราคา  1,000 บาท 

“ 

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 500 “ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด   

ราคา  500 บาท 

สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด   

ราคา  500 บาท 

“ 

5 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 495,000 “ หจก.ศรีนวลการโยธา  ราคา 492,000 บาท หจก.ศรีนวลการโยธา  ราคา 492,000 บาท “ 

6 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 92,000 “ หจก.โชคอุดมก่อสร้าง  ราคา 92,000 บาท หจก.โชคอุดมก่อสร้าง  ราคา 92,000 บาท “ 

7 ค่าจัดซือ้วัสดคุอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 4,480 “ หจก.สงวนวงศศ์กึษาภัณฑ์ ราคา 4,480 บาท หจก.สงวนวงศศ์กึษาภัณฑ์ ราคา 4,480 บาท “ 

8 ค่าวัสดุ อุปกรณก์ิจกรรมไข่เค็ม 2,700 “ หจก.สงวนวงศศ์กึษาภัณฑ์ ราคา 2,700 บาท หจก.สงวนวงศศ์กึษาภัณฑ์ ราคา 2,700 บาท “ 

9 ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ธ.ค.63 3,500 “ บริษัท ชัยภูมิก๊อปป้ีแอนดเ์ซอร์วิส จ าจัด 

ราคา 3,500 บาท 

บริษัท ชัยภูมิก๊อปป้ีแอนดเ์ซอร์วิส จ าจัด 

ราคา 3,500 บาท 

“ 

10 ค่าป้ายขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัตเิหตุ 2,000 “ ร้านจัตุรัสองิค์เจ็ท  ราคา 2,000 บาท ร้านจัตุรัสองิค์เจ็ท  ราคา 2,000 บาท “ 

11 ค่าป้ายเตอืนภัย 3,000 “ ร้านจัตุรัสองิค์เจ็ท  ราคา 3,000 บาท ร้านจัตุรัสองิค์เจ็ท  ราคา 3,000 บาท “ 

12 ค่าป้ายกจิกรรมไข่เค็มเสริมไอโอดนี 400 “ ร้านจัตุรัสองิค์เจ็ท  ราคา 400 บาท ร้านจัตุรัสองิค์เจ็ท  ราคา 400 บาท “ 

13 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อบต. 7,200 “ นางอุทุมพร  ชว่ยจะโป๊ะ ราคา 7,200 บาท นางอุทุมพร  ชว่ยจะโป๊ะ ราคา 7,200 บาท “ 

14 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 7,500 “ นายวิรัตน์  ภูมธิิ  ราคา 7,500 บาท นายวิรัตน์  ภูมธิิ  ราคา 7,500 บาท “ 

15 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 7,500 “ นายวรรณชาติ  โมมขุนทด  ราคา 7,500 บาท นายวรรณชาติ  โมมขุนทด  ราคา 7,500 บาท “ 

16 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 7,500 “ นายปรีชา  ปานเข็ม  ราคา 7,500 บาท นายปรีชา  ปานเข็ม  ราคา 7,500 บาท “ 

17 ค่าจ้างเหมารถไถปรับสองข้างทาง 2,000 “ นายสมัย  ภูมิธิ  ราคา 2,000 บาท นายสมัย  ภูมิธิ  ราคา 2,000 บาท “ 



-2- 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง  ในรอบเดือน  มกราคม  2564 

องค์การบรหิารส่วนต าบลรังงาม 
 

ล า 

ดับ

ที ่

งานจดัซื้อ / จัดจ้าง 

วงเงนิ

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

18 ค่าวัตถุดบิและอุปกรณก์ิจกรรมไข่เค็ม 8,075 เฉพาะ 

เจาะจง 

นายสมศักดิ์  ผมงาม  ราคา 8,075 บาท นายสมศักดิ์  ผมงาม  ราคา 8,075 บาท ราคามาตรฐาน

ตามท้องตลาด 

19 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากอุทกภัย ม.5 106,000 “ หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 106,000 บาท หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 106,000 บาท “ 

20 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากอุทกภัย ม.6 114,000 “ หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 114,000 บาท หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 114,000 บาท “ 

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากอุทกภัย ม.8 337,000 “ หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 337,000 บาท หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 337,000 บาท “ 

22 ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 201,400 “ ร้านป้ันทองการชา่ง  ราคา 201,400 บาท ร้านป้ันทองการชา่ง  ราคา 201,400 บาท “ 

23 ค่าจัดซือ้วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 8,509 “ หจก.สงวนวงศศ์กึษาภัณฑ์ ราคา 8,509 บาท หจก.สงวนวงศศ์กึษาภัณฑ์ ราคา 8,509 บาท “ 

24 ค่าน้ ามัน2Tโครงการคุ้มครองฯ 775 “ ร้าน ช.การช่าง  ราคา 775 บาท ร้าน ช.การช่าง  ราคา 775 บาท “ 

25 ค่าอาหารเสริม (นม) ธ.ค.63 59,220 “ บริษัท ภูมอลมลิค์ จ ากัด ราคา 59,220 บาท บริษัท ภูมอลมลิค์ จ ากัด ราคา 59,220 บาท “ 

26 ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสาย รร.มช. ม.4 198,500 “ หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 198,500 บาท หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 198,500 บาท “ 

27 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 98,000 “ หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 98,000 บาท หจก.ศรีนวลการโยธา ราคา 98,000 บาท “ 

28 ค่าจัดซือ้หลอดไฟLED และอุปกรณ์ไฟฟา้ 39,130 “ ร้าน ป.การไฟฟา้  ราคา 39,130 บาท ร้าน ป.การไฟฟา้  ราคา 39,130 บาท “ 

29 ค่าซ่อมแซมเสียงตามสาย 2,400 “ ร้านช่างตัม้เซอร์วิสฯ  ราคา 2,400 บาท ร้านช่างตัม้เซอร์วิสฯ  ราคา 2,400 บาท “ 

30 ค่าน้ าดื่ม 30 ถัง 450 “ ร้านโรงน้ าแข็งเนนิสงา่  ราคา 450 บาท ร้านโรงน้ าแข็งเนนิสงา่  ราคา 450 บาท “ 

       

       

 

 

(ลงช่ือ)         ผู้รายงาน    (ลงช่ือ)       (ลงช่ือ)     

        ( นายธนวนิท์  โชตินอก )      (  นางสมัย  จินดามาตย์   )     (    นางรัญธม  พิลกึ    ) 

              เจ้าหนา้ที่พัสด ุ          หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพัสด ุ        ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลรังงาม 


