
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4  (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 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 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
 
             (นายณรงค์  อยู่ส าราญ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

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

9,500 30 พ.ค.62 129/2562 1 

2 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับ 

9,000 31 พ.ค.62 136/2562 1 

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

9,000 31 พ.ค.62 135/2562 1 

4 3-1501-00049-03-0 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ  

9,000 31 พ.ค.62 134/2562 1 

5 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 31 พ.ค.62 132/2562 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

6 1-4399-00161-94-1 นายจิรวฒัน์  ทุริสทุธิ ์ จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบส ารวจขององค์กา
บริหารส่วนต าบลคลองวัว 

11,000 31 พ.ค.62 133/2562 1 

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

6,500 31 พ.ค.62 131/2562 1 

8 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณ 

9,000 31 พ.ค.62 130/2562 1 

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

9,000 30 มิ.ย.62 147/2562 1 

10 3-1501-00049-03-0 นายไสว  สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 30 มิ.ย.62 145/2562 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

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

6,500 30 มิ.ย.62 144/2562 1 

12 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณ 

9,000 30 มิ.ย.62 143/2562 1 

13 1-1599-00331-45-9 นางสาวสุชาดา  พลท า จ้างเหมาบริการ - ต้อนรับ
ประชาชนที่มาติดต่อ
สอบถาม ติดต่อ
ประสานงานและเดิน
เอกสาร 

5,807 12 ก.ค.62 151/2562 1 

14 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - คิดค่า
ประปาค่าขยะ,ลงบนัชปีระปา,
ช่วยงานเจ้าหนา้ที่พสัด ุ

9,500 30 มิ.ย.62 142/2562 1 

15 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ  

9,000 29 ส.ค.62 171/2562 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

16 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - คิดค่าประปา
ค่าขยะ,ลงบนัชปีระปา,ช่วยงาน
เจ้าหน้าที่พสัด ุ

9,500 30 มิ.ย.62 142/2562 1 

17 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับ 

9,000 30 มิ.ย.62 149/2562 1 

18 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ   บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการศูนย์
เด็กเล็ก 

9,000 30 มิ.ย.62 148/2562 1 

19 1-1505-00053-87-9 นางสาวจิรนาถ ทองแก้ว จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบ ส ารวจ  

6,600 9 ก.ย.62 177/2562 1 

20 
 

3-1501-00049-03-0 นายไสว    สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัดแตง่
กิ่งไม้ท าความสะอาดภายใน
ต าบลและงานอื่น 

9,500 30 ส.ค.62 170/2562 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

21 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย  ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา,ใน
ส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 30 ส.ค.62 169/2562 1 

22 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณ 

9,000 30 ส.ค.62 168/2562 1 

23 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับ 

9,000 30 ส.ค.62 173/2562 1 

24 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ  บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการศูนย์
เด็กเล็ก 

9,500 30 ส.ค.62 172/2562 1 

25 1-1599-00231-30-6 นางสาวมนัสวี  ส าแดง จ้างเหมาบริการ - ควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์เก่ียวกับแผนที่ภาษ ี

9,000 30 ส.ค.62 167/2562 1 

26 3-1501-00049-03-0 นายไสว  สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ ตัดแตง่
กิ่งไม้ท าความสะอาดภายใน
ต าบลและงานอื่น 

9,500 19 ส.ค.62 157/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

27 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - ท าใบเบิก
และท าใบส่งเงนิ ช่วยตรวจนับ
เงินและน าฝากธนาคาร ช่วยท า
ฎีกาเบิกเงิน 

9,500 30 ส.ค.62 166/2562 1 

28 1-1599-00331-15-9 นางสาวสุชาดา พลท า จ้างเหมาบริการ - ต้อนรับ
ประชาชนที่มาตดิต่อสอบถาม 
ติดต่อประสานงานและเดิน
เอกสาร 

9,000 31 ก.ค.62 165/2562 1 

29 1-1599-00331-45-9 นางสาวสุชาดา พลท า จ้างเหมาบริการ - ท าต้อนรับ
ประชาชนที่มาติดต่อสอบถาม 
ติดต่อประสานงานและเดิน
เอกสาร 

9,000 31 ก.ค.62 153/2562 1 

30 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณ 

9,000 31 ก.ค.62 155/2562 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

31 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง   สุขไกรรัตน ์ จ้างเหมาบริการ - ท าใบเบิกและ
ท าใบสง่เงิน ชว่ยตรวจนบัเงินและ
น าฝากธนาคาร ช่วยท าฎีกาเบิก
เงิน 

9,500 31 ก.ค.62 154/2562 1 

32 1-1599-00231-30-6 นางสาว มนัสวี  ส าแดง จ้างเหมาบริการ - ควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์เก่ียวกับแผนที่ภาษ ี

9,000 19 ส.ค.62 163/2562 1 

33 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์ จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับ 

9,000 31 ก.ค.62 160/2562 1 

34 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ   บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการศูนย์
เด็กเล็ก 

9,000 31 ก.ค.62 159/2562 1 

35 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์  สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสาด เช่น เก็บขยะ  

9,000 31 ก.ค.62 158/2562 1 

36 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย   ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา,ใน
ส านักงานและภายในต าบลคลอง
วัว 

6,500 31 ก.ค.62 156/2562 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

37 3-1501-00292-78-3 นางพิมพพ์ิศา  ค าคง จ้างเหมาบริการด าเนินงานพิมพ์
ป้ายประชาสัมพนัธ์ตาม
โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรม 

300 24 มิ.ย.62 35/2562 2 

38 2-6710-00016-64-2 นางทิพวรรณ พุมพันธุ์วงษ์ จัดซื อวัสดุไฟฟา้ 3,425 1 ก.ค.62 30/2562 2 
39 3-1501-00292-78-3 นางพิมพพ์ิศา  ค าคง จ้างเหมาบริการด าเนินงานพิมพ์

ป้ายโครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประจ าปี 
2562 

300 10 ก.ค.62 35/2562 2 

40 3-1599-00033-52-7 นายทรงวุธ  กลิ่นสุคนธ์ จ้างเหมาบริการด าเนินการจัด
จ้างลงนามถวายพระพร เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

1,000 15 ก.ค.62 36/2562 2 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

41 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื อวัสดุส านักงาน 300 10 ก.ค.62 35/2562 2 
42 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื อวัสดุงานบา้นงานครัว 300 5 ส.ค.62 58/2562 2 
43 3-1502-00047-79-9 นางกานต์สุรีย์ สิทธิเวช

เกียรติ 
จัดซื อวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 
3,500 8 ส.ค.62 56/2562 2 

44 3-1504-00212-95-5 นายสาทร คชวงษ์ จ้างเหมาบริการด าเนินการจัด
จ้างลงนามถวายพระพร เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

1,000 15 ก.ค.62 37/2562 2 

45 3-1501-00292-78-3 นางพิมพพ์ิศา  ค าคง จ้างเหมาบริการด าเนินการ
พิมพ์ป้ายโครงการวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

300 24 ก.ค.62 40/2562 2 

46 3-1599-00056-44-6 นายวิวัฒชัย รัตน์ประสาทพร จัดซื อกรอบรูปพระบรมฉายา
ลักษณ์ฯ 

3,880 22 ส.ค.62 38/2562 2 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

47 3-1501-00292-78-3 นางพิมพพ์ิศา  ค าคง จ้างเหมาบริการพิมพป์้าย
โครงการเตรียมความพร้อม
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  

1,800 29 ส.ค.62 43/2562 2 

48 3-1599-00050-19-7 นางสาวจฑุามาศ  ภัสสรศิริ 
 

จัดซื อวัสดุก่อสร้าง 4,254 30 ส.ค.620 70/2562 2 

49 3-1506-00363-35-3 นางสาวนิภา  พุทธพงษ์ จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800 2 ก.ย.62 72/2562 2 
50 3-1599-00050-19-7 นางสาวจฑุามาศ ภัสสรศิริ จัดซื อวัสดุก่อสร้าง 1,740 9 ก.ย.62 34/2562 2 
51 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื อวัสดุส านักงาน 1,332 16 ส.ค.62 63/2562 2 
52 3-1501-00080-08-5 นายปกรณ์เกียรติ เสมอ

เหมือน 
จัดซื อวัสดุส านักงาน 1,400 9 ก.ย.62 35/2562 2 

53 3-1506-00363-35-3 นางสาวนิภา พุทธพงษ์ 
 

จัดซื อวัสดุส านักงาน 
 

1,400 9 ก.ย.62 176/2562 2 

54 3-7002-00394-71-0 นายขวัญเพชร วรรณคะนึง 
 

จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900 9 ก.ย.62 77/2562 2 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดอืนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

55 3-1504-00285-77-4 นางณัทปภา  พูลสมบัติ จ้างเหมาบริการด าเนินการจัด
จ้างลงนามถวายพระพร เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

1,000 24 ก.ค.62 39/2562 2 

56 3-1506-00363-35-3 นางสาวนิภา  พุทธพงษ์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,100 
 

26 ส.ค.62 42/2562 2 

 


