
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

------------------------------------------------------------------ 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66  
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
       ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
 
 
          (นายณรงค์  อยู่ส าราญ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

1 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - คิดค่าน  า 
ประปา,ค่าขยะ,ลงบันชี
ประปา,ช่วยงานเจา้หน้าที่
พัสด ุ

9,500  2 ม.ค.62 48/2562 1 

2 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นทีไ่ด้รับ 

9,000 2 ม.ค.62 59/2562 1 

3 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย 
 

จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่
ท าการศูนย์เด็กเล็ก และงาน
อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชา
มอบหมาย 

 

9,000 2 ม.ค.62 58/2562 1 

4 1-1599-00248-88-8 นางสาวอุไร คงประเสริฐ จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณ
โดยรอบที่ท าการ อบต. 

9,000 2 ม.ค.62 54/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

5 3-1501-00049-03-0 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสาด เช่น เก็บ
ขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ท าความ
สะอาดภายในต าบลและงาน
อื่น 

9,000  2 ม.ค.62 57/2562 1 

6 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสาด เช่น เก็บ
ขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ท าความ
สะอาดภายในต าบลและงาน
อื่น 

9,500 2 ม.ค.62 55/2562 1 

7 1-4399-00161-94-1 นายจิรวฒัน์ ทุริสทุธิ ์ จ้างเหมาบริการ - เขียน
แบบ ออกแบบส ารวจของ
องค์กาบริหารส่วนต าบล
คลองวัว 

10,000 2 ม.ค.62 56/2562 1 

8 3-1501-00038-95-0 มนัส ประดิษฐ ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณ 

9,000 2 ม.ค.62 50/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

9 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
ระบบไฟฟ้า,ระบบน  าประปา
,ในส านักงานและภายใน
ต าบลคลองวัว 

6,500  2 ม.ค.62 52/2562 1 

10 3-7201-00341-24-0 นายโปร่ง ทองสุข จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสาด เช่น เก็บ
ขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ท าความ
สะอาดภายในต าบลและ 
งานอื่น  

9,000 2 ม.ค.62 52/2562 1 

11 3-1706-00539-18-4 นายสายหยุด หนา่ยเมือง จ้างเหมาบริการ - ดูแล
ระบบไฟฟ้า,ระบบน  าประปา
,ในส านักงานและภายใน
ต าบลคลองวัว 

9,000 2 ม.ค.62 51/2562 1 

12 1-1599-00248-14-4 นางวสาวทิพวรรณ แจ้งใจบุญ จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย
บันทึกข้อมูลตามขอบข่าย
งานของต าแหนง่ผูช้่วย
บันทึกข้อมูล 

9,000 2 ม.ค.62 47/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

13 1-1599-00248-14-4 นางสาวทพิวรรณ แจ้งใจบุญ จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย
บันทึกข้อมูลตามขอบข่าย
งานของต าแหนง่ผูช้่วย
บันทึกข้อมูล 

9,000  1 ก.พ.62 61/2562 1 

14 1-1601-00314-45-4 นาย วิศรุต พาศรี จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย 
งานเจ้าหน้าที่พสัดุ,ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน,คุม
ทรัพย์สิน,ท าใบเบิกพัสด ุ

9,000  1 ก.พ.62 63/2562 1 

15 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - คิดค่า
น  าประปา,ค่าขยะ,ลงบันชี
ประปา,ช่วยงานเจา้หน้าที่
พัสด ุ

9,500  1 ก.พ.62 62/2562 1 

16 1-1601-00314-45-4 นาย วิศรุต พาศรี จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย 
งานเจ้าหน้าที่พสัดุ,ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน,คุม
ทรัพย์สิน,ท าใบเบิกพัสด ุ

9,000 2 ม.ค.62 49/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

17 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นทีไ่ด้รับ 

9,000  1 ก.พ.62 73/2562 1 

18 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่
ท าการศูนย์เด็กเล็ก 

9,000  1 ก.พ.62 72/2562 1 

19 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสาด เช่น เก็บ
ขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ท าความ
สะอาดภายในต าบลและงาน
อื่น 

9,000  1 ก.พ.62 71/2562 1 

20 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสาด เช่น เก็บ
ขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ท าความ
สะอาดภายในต าบลและงาน
อื่น 

9,000  1 ก.พ.62 71/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

21 1-1599-00248-88-8 นางสาวอุไร คงประเสริฐ จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณ
โดยรอบที่ท าการอบต. 

9,000  1 ก.พ.62 68/2562 1 

22 1-4399-00161-94-1 นายจิรวฒัน์ ทุริสทุธิ ์ จ้างเหมาบริการ - เขียน
แบบ ออกแบบส ารวจของ
องค์กาบริหารส่วนต าบล
คลองวัว 

10,000  1 ก.พ.62 70/2562 1 

23 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
ระบบไฟฟ้า,ระบบน  าประปา
,ในส านักงานและภายใน
ต าบลคลองวัว 

6,500  1 ก.พ.62 67/2562 1 

24 3-7201-00341-24-0 นายโปร่ง ทองสุข จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสาด เช่น เก็บ
ขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ท าความ
สะอาดภายในต าบลและ 
งานอื่น  

9,000  1 ก.พ.62 66/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

25 3-1706-00539-18-4 นายสายหยุด หนา่ยเมือง จ้างเหมาบริการ - ดูแล
ระบบไฟฟ้า,ระบบน  าประปา
,ในส านักงานและภายใน
ต าบลคลองวัว 

9,000  1 ก.พ.62 65/2562 1 

26 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณ 

9,000  1 ก.พ.62 64/2562 1 

27 3-1501-00162-17-1 นายณรงค์  ทองบ่อ ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 400 15 มี.ค.62 17/2562 2 
 

28 1-1599-00014-33-3 นายอุดมเดช ผลประเสริฐ จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 900 18 ม.ค.62 12/2562 2 
29 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3,249 7 มี.ค.62 16/2562 2 
30 2-7209-00029-27-7 นายส าเริง ยิ มเลี ยง 

 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

(ธงชาติ) 
4,000 15 มี.ค.62 18/2562 2 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

31 3-1506-00363-35-3 น.ส.นิภา  พุทธพงษ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,800 8 มี.ค.62 17/2562 2 
32  นางอมราภรณ์ ยิ้มละมัย จ้างเหมาบริการซ่อมแซม

อุปกรณ์ในครุภัณฑ์ 
2,600   2 

33 3-1599-00057-18-3 นายพรชัย  รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,755 1 ก.พ.62 13/2562 2 
34 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา แจ่มกระจ่าง จ้างเหมาบริการด าเนินงาน

พิมพ์ป้ายช่วยกันแยก ช่วยกัน
ลด หมดปัญหาขยะ 

3,900 1 ก.พ.62 10/2562 2 

35 0994000232250 สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง 
จ ากัด โดยนางสาวราตรี 
เบ็ญจวรณ์ 

จัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

2,971   2 

36 1-3099-00934-77-1 
 

ร้าน พี.ดี.โมเดิร์น ดีไซน์  
โดยนางสาวปารดา แจ่มกระ
จ่าง 

จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป้ายประชาสัมพนัธ ์

 

1,550 
 

26 ธ.ค.61 6/2562 
 

2 
 

37 2-6710-00016-64-2 นางทิพวรรณ  พุ่มพันธุ์วงษ์ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องตัดหญ้าของกองช่าง 

3,420  7 มี.ค.62 13/2562 2 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

38 3-1506-00096-73-8 นางอมราภรณ์  ยิ้มละมัย จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
อุปกรณ์ในครุภัณฑ์เครื่อง
ขยายเสียงของกองช่าง 

2,600 8 มี.ค.62 14/2562 2 

39 3-1502-00047-79-9 นางกานต์สุรีย์  สิทธิเวชเกียรต ิ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
บง 9407 อท 

1,200 11 มี.ค.62 15/2562 2 

40 3-1017-00359-18-9 น.ส.ภัทรานิษฐ์ พุฒิเศรษฐ์กมล จ้างเหมาบริการต่ออายุ
สัญญาเว็บไซต์รายป ี

1,450 11 มี.ค.62 16/2562 2 

 
 
 
 
 
 
 


