
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนธันวาคม 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  3  เดือน มกราคม พ.ศ.2562 
 
 
             (นายณรงค์  อยู่ส าราญ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

1 1-1599-00248-14-4 น.ส.ทิพวรรณ  แจ้งใจบุญ จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย
บันทึกข้อมูลตามขอบข่ายงาน
ของต าแหน่งผู้ช่วยบนัทึกข้อมูล 

9,000 1 ต.ค.61 2/2562 1 

2 1-3015-00141-43-2 น.ส.ปณิตา เถียรสายออ จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย
ธุรการ ปฏิบัติงานดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ติดต่อราชการ
ประสานงานภายในและ
ภายนอกองค์กร  

8,500 1 ต.ค.61 1/2562 1 

3 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง สุขไกรรัตน์ จ้างเหมาบริการ - ช่วยงาน 
เจ้าพนักงานพัสดุและ
ประชาสัมพนัธ์ ท าใบเบิกจ่าย
อุปกรณ์ต่างๆ 

 

9,000 1 ต.ค.61 3/2562 1 

4 1-3015-00141-43-2 นางสาวปณิตา เถียรสายออ จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย
ธุรการ ปฏิบัติงานดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ติดต่อราชการ
ประสานงานภายในและ
ภายนอกองค์ 

8,500 31 ต.ค.61 16/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 

5 1-1599-00105-53-0 น.ส.สธุาสินี  ศรีเอ่ียม จ้างเหมาบริการ - จัดท าแผน
ภาษี และโปรมแกรมประปา
และขยะตลอดจนงานอื่น 

6,100 1 ต.ค.61 4/2562 1 

6 3-3610-00967-26-5 นางนงนุช  คล้อยสุวรรณ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยคร ู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ปฏิบัติหนา้ที่ได้รบัมอบหมาย 

 

9,000 31 ต.ค.61 13/2562 1 

7 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ  บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์เด็กเล็ก 

9,000 11 ต.ค.61 1/2562 1 

8 3-1501-00048-63-7 นายวันชัย  ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบประปา ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 31 ต.ค.61 8/2562 1 

9 3-1501-00049-03-0 นายไสว  สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดแต่งกิ่งไม ้
ท าความสะอาดภายในต าบล
และงานอื่น 

9,000 1 ต.ค.61 11/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 

10 3-7201-00341-24-0 นายโปร่ง  ทองสุข จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดแต่งกิ่งไม ้
ท าความสะอาดภายในต าบล
และงานอื่น  

9,000 1 ต.ค.61 7/2562 1 

11 3-1706-00539-18-4 นางสายหยุด  หน่ายเมือง จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบประปา ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

9,000 1 ต.ค.61 6/2562 1 

12 3-1501-00038-95-0 นายมนัส  ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ -  ดูแลท า
ความสะอาดบริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองวัว 

8,500 1 ต.ค.61 5/2562 1 

13 3-1501-00043-03-1 นายพยงค์  พร้อมจิตต์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดแต่งกิ่งไม ้
ท าความสะอาดภายในต าบล
และงานอื่น 
 

8,500 1 ต.ค.61 10/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

14 1-1599-00248-14-4 นางสาว ทพิวรรณ แจ้งใจบุญ 
 

จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย
บันทึกข้อมูลตามขอบข่ายงาน
ของต าแหน่งผู้ช่วยบนัทึก
ข้อมูล 

9,000 31 ต.ค.61 17/2562 1 

15 3-7201-00341-24-0 นายโปร่ง ทองสุข จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดแต่งกิ่งไม ้
ท าความสะอาดภายในต าบล
และงานอื่น 

9,000 31 ต.ค.61 21/2562 1 

16 3-1706-00539-18-4 นายสายหยุด หนา่ยเมือง 
 

จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบประปา ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

9,000 31 ต.ค.61 20/2562 1 

17 1-1599-00248-88-8 น.ส.อุไร  คงประเสริฐ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโดยรอบที่
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองวัว 

9,000 1 ต.ค.61 9/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

18 1-1601-000314-45-4 นายวิศรุต พาศรี จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย 
งานเจ้าหน้าที่พสัดุ,ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน,ท าใบ
เบิกพัสดุ 

9,000 31 ต.ค.61 27/2562 1 

19 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง สุขไกรรัตน ์
 

จ้างเหมาบริการ - คิดค่า
น  าประปา,ค่าขยะ 

9,500 31 ต.ค.61 18/2562 1 

20 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์
 

จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9,000 31 ต.ค.61 26/2562 1 

21 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญชูเชิดฉาย 
 

จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9,000 31 ต.ค.61 25/2562 1 

22 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลท า
ความสะอาดบริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองวัว 

9,000 31 ต.ค.61 19/2562 1 

23 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย ผลอุดม 
 

จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบประปา ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 31 ต.ค.61 22/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

24 3-1501-00044-71-2 นายเผชิญ ชืน่ชม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดแต่งกิ่งไม ้
ท าความสะอาดภายในต าบล 

7,000 31 ต.ค.61 28/2562 1 

25 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดแต่งกิ่งไม้ ท าความสะอาด
ภายในต าบล 

9,500 31 ต.ค.61 24/2562 1 

26 3-1501-00049-03-0 นายพงษ์สิทธิ์  สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่นเก็บขยะ,ตัด
แต่งกิ่งไม้ ท าความสะอาด
ภายในต าบล 

5,100 12 พ.ย.61 29/2562 1 

27 1-4399-00161-94-1 นายจิรวฒัน์ ทุริสทุธิ ์ จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบ ส ารวจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองวัว 

1,700 26 พ.ย.61 32/2562 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

28 1-3015-00141-43-2 นางสาว ปณิตา เถียรสายออ จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย
ธุรการ ปฏิบัติงานดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ติดต่อราชการ
ประสานงานภายในและนอก
องค์กร 

8,500 30 พ.ย.61 32/2562 1 

29 1-1601-00314-45-4 นายวิศรุต พาศรี จ้างเหมาบริการ - เป็นผู้ช่วย 
งานเจ้าหน้าที่พสัดุ,ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน,ท าใบ
เบิกพัสดุ  

9,000 30 พ.ย.61 35/2562 1 

30 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - คิดค่าน  า 
ประปา,ค่าขยะ,ลงบัญชี
ประปา,ช่วยงานเจา้หน้าที่
พัสด ุ

9,500 30 พ.ย.61 34/2562 1 

31 3-1599-00248-14-4 นาง ทพิวรรณ แจ้งใจบุญ จ้างเหมาบริการ - จ้างเหมา
บริการทั่วไปเป็นผู้ช่วยบันทึก
ข้อมูลตามขอบข่ายงานของ
ต าแหน่งผูช้่วยบนัทึกข้อมูล 

9,000 30 พ.ย.61 33/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

32 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย 
 

จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการศูนย์
เด็กเล็ก และงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

9,000 30 พ.ย.61 45/2562 1 

33 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ  คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ -  ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมาย ของ อบต. คลองวัว 
 

9,000 30 พ.ย.61 46/2562 1 

34 1-4399-00161-94-1 นายจิรวฒัน์ ทุริสทุธิ ์ จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบส ารวจ ของ องค์การ
บริการส่วนต าบลคลองวัว 

10,000 30 พ.ย.61 34/2562 1 

35 1-1599-00248-88-8 นางสาวอุไร คงประเสริฐ 
 

จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโดยรอบที่
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองวัว 

9,000 31 ต.ค.61 23/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

36 3-1501-00049-03-0 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ  
ตัดแต่งกิ่งไม้ ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,000 30 พ.ย.61 44/2562 1 

37 3-1501-00044-71-2 นายเผชิญ ชืน่ชม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

7,000 30 พ.ย.61 42/2562 1 

38 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ -  ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ  
ตัดแต่งกิ่งไม้ ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 30 พ.ย.61 41/2562 1 
 

39 3-7201-00341-24-0 นายโปร่ง ทองสุข จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,000 30 พ.ย.61 38/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

40 1-1599-00248-88-8 นางสาวอุไร  คงประเสริฐ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโดยรอบที่
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองวัว 

9,000 30 พ.ย.61 40/2562 1 

41 3-1501-00048-63-7 
 

นายวนัชัย ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปาใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 30 พ.ย.61 39/2562 1 

42 3-1706-00539-18-4 นายสายหลุด หนา่ยเมือง 
 

จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปาใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

9,000 30 พ.ย.61 37/2562 1 

43 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณโดยรอบที่
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองวัว 

9,000 30 พ.ย.61 36/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

44 1-1014-01195-31-5 น.ส.มธุรส  รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาส าหรับ

ประชาชนต าบลคลองวัว 

4,411 21 พ.ย.61 4/2562 2 

45 3-1805-00242-59-7 นายพงษ์ไพร  เทศน้อย จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาส าหรับ

ประชาชนต าบลคลองวัว 

1,600 21 พ.ย.61 5/2562 2 

46 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา  แจ่มกระจ่าง จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
ตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาส าหรับ

ประชาชนต าบลคลองวัว 

500 21 พ.ย.61 4/2562 2 

47 3-1005-03508-16-4 นายเกรียงศักดิ์  หุ่นกิตติเวชกุล จ้างเหมาบริการด าเนินการ
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 

บง 9407 

3,500 31 ต.ค.61 2/2562 2 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 

48 3-1599-00057-18-3 นายพรชัย รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

1,955 26 ต.ค.61 2/2562 2 

49 3-1599-00057-18-3 นายพรชัย รัตน์ประสาทพร จัดซื้อธงชาติ  
ขนาด120 X180 ซม. 

1,400 31 ต.ค.61 3/2562 2 

50 3-7002-00394-71-0 นายอุดมเดช  ผลประเสริฐ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ

ส านักปลัด 

4,300 31 ต.ค.61 15/2562 2 

51 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา  แจ่มกระจ่าง จ้างพิมพ์ป้ายตามโครงการ
น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

800 11 ต.ค.61 1/2562 2 

52 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา  แจ่มกระจ่าง จ้างพิมพ์ป้ายโครงการ 
สืบสานประเพณีลอยกระทง 

1,250 21 พ.ย.61 5/2562 2 

 



 
 
 
 
 


