
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3  (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน 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 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 
 
             (นายณรงค์  อยู่ส าราญ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

1 1-1599-00248-14-4 นางสาวทพิวรรณ แจ้งใจบุญ จ้างเหมาบริการ  - เป็นผู้ช่วย
บันทึกข้อมูลตามขอบข่ายงาน
ของต าแหน่งผู้ช่วยบนัทึก
ข้อมูล 

9,000 28 ก.พ.62 74/2562 1 

2 1-1601-00314-45-4 นาย วิศรุต พาศรี จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย 
งานเจ้าหน้าที่พสัดุ,ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน,คุม
ทรัพย์สิน,ท าใบเบิกพัสด ุ

9,000 28 ก.พ.62 76/2562 1 

3 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง   สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - คิดค่า
น  าประปา,ค่าขยะ,ลงบันชี
ประปา,ช่วยงานเจา้หน้าที่
พัสด ุ

9,500 28 ก.พ.62 75/2562 1 

4 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับ 

9,000 28 ก.พ.62 86/2562 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

5 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์เด็กเล็ก 

9,000 28 ก.พ.62 85/2562 1 

6 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,000 28 ก.พ.62 84/2562 1 

7 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 28 ก.พ.62 82/2562 1 

8 1-1599-00248-88-8 นางสาวอุไร คงประเสริฐ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโดยรอบที่
ท าการอบต. 
 

9,000 28 ก.พ.62 81/2562 1 

9 3-1501-00044-71-2 นายเผชิญ ชืน่ชม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดกิ่งไม ้

7,000 31 มี.ค.62 107/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

10 1-4399-00161-94-1 นายจิรวฒัน์ ทุริสทุธิ ์ จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบส ารวจขององค์กา
บริหารส่วนต าบลคลองวัว 

11,000 28 ก.พ.62 83/2562 1 

11 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย  ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา,ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 28 ก.พ.62 80/2562 1 

12 3-7201-00341-24-0 นายโปร่ง ทองสุข จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น  

9,000 28 ก.พ.62 79/2562 1 

13 3-1706-600539-18-4 นายสายหยุด หนา่ยเมือง จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา,ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

9,000 28 ก.พ.62 78/2562 1 

14 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณ 

9,000 28 ก.พ.62 77/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

15 1-1601-00314-45-4 นาย วิศรุต พาศรี จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย 
งานเจ้าหน้าที่พสัดุ,ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน,คุม
ทรัพย์สิน,ท าใบเบิกพัสด ุ

4,400 31 เม.ย.62 114/2562 1 

16 1-1599-00248-88-8 นางสาวอุไร คงประเสริฐ จ้างเหมาบริการนางสาวอุไร 
คงประเสริฐ ดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณโดยรอบที่ท า
การอบต. 

9,000 30 เม.ย.62 119/2562 1 

17 3-7201-00341-24-0 นายโปร่ง ทองสุข จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น  

4,400 30 เม.ย.62 117/2562 1 

18 3-1706-00539-18-4 นายสายหยุด หนา่ยเมือง จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา,ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

4,400 30 เม.ย.62  116 /2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

19 1-1599-00248-88-8 นางสาวอุไร คงประเสริฐ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโดยรอบที่
ท าการอบต. 

9,000 30 เม.ย.62 119/2562 1 

20 3-7201-00341-24-0 นายโปร่ง ทองสุข จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น  

4,400 30 เม.ย.62 117/2562 1 

21 3-1706-00539-18-4 นายสายหยุด หนา่ยเมือง จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา,ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

4,400 30 เม.ย.62 116/2562 1 

22 1-1599-00248-14-4 นางสาวทพิวรรณ แจ้งใจบุญ 
 

จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย
บันทึกข้อมูลตามขอบข่ายงาน
ของต าแหน่งผู้ช่วยบนัทึก
ข้อมูล 

4,400 20 เม.ย.62  112 /2562 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

23 1-1601-00314-45-4 นาย วิศรุต พาศรี จ้างเหมาบริการนาย - เป็น 
ผู้ช่วยงานเจา้หน้าทีพ่ัสดุ, 
ช่วยลงทะเบียนทรัพย์สนิ, 
คุมทรัพย์สิน,ท าใบเบิกพัสด ุ

9,000 31 มี.ค.63 96/2562 1 

24 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - คิดค่า
น  าประปา,ค่าขยะ,ลงบันชี
ประปา,ช่วยงานเจา้หน้าทีพ่ัสด ุ

9,500 31 มี.ค.63 95/2562 1 

25 3-1605-00029-99-2 นางสาว ยุพา จริงดี จ้างเหมาบริการ - จัดท าฎีกา
เบิกจ่าย,ลงระบบอีลาแอด,อีจีพี
,สัญญาโครงการ,ลงระบบ
ทรัพย์สิน 

15,000 3 เม.ย.62 108/2562 1 

26 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับ 

9,000 31 มี.ค.62 106/2562 1 

27 1-1599-00248-14-4 นางสาวทพิวรรณ แจ้งใจบุญ จ้างเหมาบริการ -เป็นผู้ช่วย 
บันทึกข้อมูลตามขอบข่ายงาน
ของต าแหน่งผู้ช่วยบนัทึกข้อมูล 

9,000 31 มี.ค.62 94/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

28 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์เด็กเล็ก 

9,000 31 มี.ค.62 105/2562 1 

29 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,000 31 มี.ค.62 104/2562 1 

30 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 31 มี.ค.62 102/2562 1 

31 1-1599-00248-88-8 นางสาวอุไร คงประเสริฐ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโดยรอบที่
ท าการอบต. 

9,000 31 มี.ค.62 101/2562 1 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

32 1-4399-00161-94-1 นายจิรวฒัน์ ทุริสทุธิ ์ จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบส ารวจขององค์กา
บริหารส่วนต าบลคลองวัว 

11,000 31 มี.ค.62 103/2562 1 

33 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา,ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 31 มี.ค.62 100/2562 1 

34 3-7201-00341-24-0 นายโปร่ง ทองสุข จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น  

9,000 31 มี.ค.62 99/2562 1 

35 3-1706-00539-18-4 นายสายหยุด หนา่ยเมือง จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา,ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

9,000 31 มี.ค.62 98/2562 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

36 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณ 

9,000 31 มี.ค.62 97/2562 1 

37 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - คิดค่า
ประปาค่าขยะ,ลงบนัชปีระปา,
ช่วยงานเจ้าหนา้ที่พสัด ุ

9,500 30 เม.ย.62 113/2562 1 

38 3-1605-00029-99-2 นางสาวยุพา จริงดี จ้างเหมาบริการ - จัดท าฎีกา
เบิกจ่าย,ลงระบบอีลาแอด,อีจี
พี,สัญญาโครงการ,ลงระบบ
ทรัพย์สิน 

15,000 30 เม.ย.62 125/2562 1 

39 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 30 เม.ย.62 120/2562 1 

40 1-4399-00161-94-1 นายจิรวฒัน์ ทุริสทุธิ ์ จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบส ารวจขององค์กา
บริหารส่วนต าบลคลองวัว 

11,000 30 เม.ย.62 121/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

41 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับ 

9,000 30 เม.ย.62 124/2562 1 

42 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์เด็กเล็ก 

9,000 30 เม.ย.62 123/2562 1 

43 3-1501-00044-71-2 นายเผชิญ ชืน่ชม  จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดกิ่งไม ้

7,000 30 เม.ย.62 126/2562 1 

44 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ  

9,000 30 เม.ย.62 122/2562 1 

45 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณ 

9,000 30 เม.ย.62 115/2562 1 

46 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา,ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 30 เม.ย.62 118/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

47 2-6710-00016-64-2 นางทพิวรรณ  พุ่มพันธุ์วงษ ์ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องครุภัณฑ์ ของกองช่าง 
(เคร่ืองปั๊มน  า) 

750 4 มิ.ย.62 32/2562 2 

48 3-1599-00033-52-7 นายทรงวธุ  กลิ่นสุคนธ ์ จ้างเหมาบริการด าเนินงานจดั
จ้างลงนามถวายพระพร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน
2562 

1,000 31 พ.ค.62 137/2562 2 

49 3-1502-00047-79-9 นางกานต์สุรีย์  สิทธิเวชเกียรต ิ จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
ซ่อมแซมรถยนต์เพื่อถ่าย
น  ามันเครื่องรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กค 1908 อท 

1,800 20 มิ.ย.62 33/2562 2 

50 3-1501-00292-78-3 นางอุษา  ค าคง จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป้ายประชาสัมพนัธ์ตาม
โครงการ ปลูกต้นทองอุไร 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

300 13 พ.ค.62      /2562 2 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

51 3-1501-00292-76-3 นางพิมพพ์ิศา ค าคง 
 

จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป้ายประชาสัมพนัธ์การ
เลือกตั ง สส. 

3,000 15 มี.ค.62 18/2562 2 

52 3-1501-00292-76-3 นางพิมพพ์ิศา ค าคง 
 

จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป่ายประชาสัมพนัธ์ตาม
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์และรดน  า
ด าหัวผู้สูงอายุ ประจ าปพพ.ศ.
2562 

500 11 เม.ย.62   /2562 2 

53 2671000016642 นางทพิวรรณ พุ่มพันธุ์วงษ ์
 

จัดซื อวัสดุการเกษตร 650 17 เม.ย.62 20/2562 2 

54 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื อวัสดุส านักงาน 3,468 22 เม.ย.62 22/2562 2 
55 3-9305-00485-28-0 นางพทิยา  หนูเอียด จัดซื อวัสดุส านักงาน 4,100 5 เม.ย.62 28/2562 2 
56 3-1504-00207-97-8 นางสาววรนุช นามวงษ์ จัดซื อวัสดุส านักงาน 744 20 มิ.ย.62 26/2562 2 
57 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื อวัสดุงานบา้นงานครัว 3,615 20 มิ.ย.62 29/2562 2 
58 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื อวัสดุส านักงาน 4,757 21 มิ.ย.62 46/2562 2 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

59 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,065 21 มิ.ย.62 47/2562 2 
60 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื อวัสดุส านักงาน 1,085 20 มิ.ย.62 28/2562 2 
61 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 850 20 มิ.ย.62 29/2562 2 
62 1-1599-00014-33-0 นายอุดมเดช  ผลประเสริฐ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และเครื่องปริ นเตอร์ 
2,800  4 เม.ย.62 19/2562 2 

63 3-1506-00363-35-3 นางสาวนิภา  พุทธพงษ์ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,400  4 เม.ย.62 20/2562 2 
64 3-6404-00131-79-9 นายพิษณุ  เฉยบัว ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 500  4 เม.ย.62 21/2562 2 

65 3-6404-00131-79-9 นายพิษณุ  เฉยบัว ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,000  24 เม.ย.62 24/2562 2 
66 3-6404-00131-79-9 นายพิษณุ  เฉยบัว ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 500  24 เม.ย.62 36/2562 2 

 
67 3-1506-00363-35-3 นางสาวนิภา  พุทธพงษ์ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,500  24 เม.ย.62 25/2562 2 

 
68 3-1005-03508-16-4 นายเกรียงศักดิ์  หุ่นกิตติเวชกุล จ้างเหมาบริการซ่อมแซม

อุปกรณ์ในเครื่องครุภณัฑ์
รถยนต์ดีเซล ของกองช่าง 

1,700 13 พ.ค.62 27/2562 2 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

69 3-1504-00207-97-8 นางสาววรนุช  นามวงษ์ จัดซื อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
กิจกรรมทางกาย ผู้สูงวัย
แข็งแรง ประจ าปพ 2562 

4,616 11 เม.ย.62   /2562 2 

70 3-1501-00292-78-3 นางพิมพพ์ิศา  ค าคง  จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป้ายโครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตผูสู้งอายุ กิจกรรม
ทางกาย ผู้สูงวยัแข็งแรง 
ประจ าปพ 2562 

500 11 เม.ย.62  /2562 2 

71 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา  แจ่มกระจ่าง จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป้ายโครงการส่งเสริม
ศักยภาพของเด็กศูนย์เด็กเล็ก
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ่

300 20 มี.ค.62    /2562 2 

72 3-1502-00134-98-5 นายเกษม พันธุ์แสง จัดซื อวัสดุตามโครงการ  
ปลูกต้นทองอุไร เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

2,490 13 พ.ค.62      /2562 2 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 

73 3-1501-00292-78-3 นางอุษา  ค าคง จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป้ายประชาสัมพนัธ์ตาม
โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปพของ
ชาติ พ.ศ.2562 

300 13 พ.ค.62     /2562 2 

74 3-1599-00033-52-7 นายทรงวธุ  กลิ่นสุคนธ ์ จ้างเหมาบริการด าเนินงานจดั
จ้างลงนามถวายพระพร เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธบีรม
ราชาภิเษก 

1,000 1 พ.ค.62 26/2562 2 

 
 


