
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

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

  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.2563 
 
 
          (นายณรงค์  อยู่ส าราญ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

1 1-1599-00026-94-0 นายสทุธิพงษ์ แจ่มกระจา่ง จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์รถยนต์ดีเซล  
ของกองช่าง 

3,590 6 ม.ค.63 9/2563 2 

2 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา แจ่มกระจ่าง 
 

จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป้ายประชาสัมพนัธ ์
 (เทศกาลปีใหม่) 

1,500 26 ธ.ค.62 8/2563 2 

3 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา แจ่มกระจ่าง 
 

จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป้ายประชาสัมพนัธ์  
สวัสดีปีใหม่ ปี 2563 

1,800 26 ธ.ค.62 7/2563 2 

4 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 8 รายการ 

2,315 
 

17 ม.ค.63 6/2563 2 

5 1-1599-00231-76-4 นายรณชยั  ทองบ่อ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ  

4,400 
 

17 ม.ค.63 13/2563 2 

6 3-1501-00247-01-0 นายไพโรจน์ เกตุงาม จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย ของกองช่าง 

1,200 17 ม.ค.63 12/2563 2 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

7 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุตามโครงการพิธี
รับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณพ์ระบาทสมเด็จ
และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
จ านวน 4 รายการ 

4,050 6 ม.ค.63 4/2563 2 

8 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา แจ่มกระจ่าง จ้างเหมาบริการจัดท ารูป
พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จและสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ  
พระบรมราชนิ ี

100 6 ม.ค.63 10/2563 2 

9 3-1506-00098-20-0 นายส าเริง ธูปสวัสดิ์ จ้างเหมาจัดหาเต็นท ์
ตามโครงการพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

2,100 6 ม.ค.63 11/2563 2 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

10 1-1599-00271-08-1 นางสาวนุชรี  ประจ าแท่น 
 

จ้างเหมาบริการ - 
ปฏิบัติงานต้อนรบัประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ รับ
โทรศัพท์ ประสานงาน
ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร ดูแลงานด้านเอกสาร
ต่าง ๆ 

9,000 27 ธ.ค.62 38/2563 1 

11 1-1599-00331-45-9 นางสาวสุชาดา พลท า 
 

จ้างเหมาบริการ - 
ปฏิบัติงานเปน็ผูช้่วย
เจ้าหน้าที่พสัดุ ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน  
คุมทรัพย์สิน ท าใบเบิกพัสดุ 
งานธุรการเกี่ยวกับพัสด ุ

9,000 27 ธ.ค.62 38/2563 1 

12 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน์ 
 

จ้างเหมาบริการ - 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับท าใบเบิก
และใบน าส่งเงนิ ช่วยตรวจ
นับเงินและน าเงินฝาก
ธนาคาร 

9,500 27 ธ.ค.62 39/2563 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

13 1-1599-00231-30-6 นางสาวมนัสวี  ส าแดง 
 

จ้างเหมาบริการ - ควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
แผนที่ภาษ ี

9,000 27 ธ.ค.62 40/2563 1 

14 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์
 

จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

9,000 27 ธ.ค.62 49/2563 1 

15 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่
ท าการศูนย์เด็กเล็ก 

9,000 27 ธ.ค.62 48/2563 1 

16 3-1501-00042-30-2 นายเสน่ห์ คงสมนึก จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลซ่อมแซม
เครื่องกล ครุภัณฑ์ต่างๆและ
ระบบไฟฟ้าที่อยู่ใน
ส านักงาน 

9,000 27 ธ.ค.62 47/2563 1 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

17 1-1505-00053-87-9 นางสาวจิรนาถ ทองแก้ว จ้างเหมาบริการ - เขียน
แบบ ออกแบบ ส ารวจ ดูแล
ระบบแผนที่และทะเบยีน
ทรัพย์สินในส่วนของกองชา่ง 

9,000 27 ธ.ค.62 46/2563 1 

18 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาด เช่น เก็บ
ขยะ ตัดแต่งกิ่งไม ้

9,000 27 ธ.ค.62 45/2563 1 

19 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาด เช่น  
เก็บขยะ ดัดแต่งกิ่งไม ้
ท าความสะอาดภายใน
ต าบลและงานอื่น 

9,500 27 ธ.ค.62 44/2563 1 

20 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณ
รอบ อบต.คลองวัว 

9,000 27 ธ.ค.62 42/2563 1 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

21 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน 2 รายการ 

1,776 28 ม.ค.63 8/2563 2 

22 1-1599-00014-33-0 นายอุดมเดช ผลประเสริฐ 
 

จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

1,500 18 ก.พ.63 15/2563 2 

23 3-1506-00549-94-5 นายชูชีพ คงสุววรณ จักซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน 1 รายการ 

1,950 5 ก.พ.63 9/2563 2 

24 1-1599-00014-33-0 นายอุดมเดช ผลประเสริฐ 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ 

1,500 18 ก.พ.63 15/2563 2 

25 3-1506-00549-94-5 นายชูชีพ คงสุวรรณ จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน 1 รายการ 

1,950 5 ก.พ.63 9/2563 2 

26 1-1599-00014-33-0 นายอุดมเดช ผลประเสริฐ 
 

ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และเครื่องปริ้น จ านวน 4 
รายการ 

3,300 17 ก.พ.63 14/2563 2 

27 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา แจ่มกระจ่าง จ้างเหมาบริการด าเนินงาน
พิมพ์ป้ายประชาสัมพนัธ์การ
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
ช าระภาษ ี

1,800 24 ก.พ.63 17/2563 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

28 1-1599-00271-08-1 นางสาวนุชรี  ประจ าแท่น 
 

จ้างเหมาบริการ - 
ปฏิบัติงานต้อนรบัประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ รับ
โทรศัพท์ ประสานงาน
ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร ดูแลงานด้านเอกสาร
ต่าง ๆ 

9,000 31 ม.ค.63 50/2563 1 

29 1-1599-00331-45-9 นางสาวสุชาดา พลท า 
 

จ้างเหมาบริการ - 
ปฏิบัติงานเปน็ผูช้่วย
เจ้าหน้าที่พสัดุ ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน  
คุมทรัพย์สิน ท าใบเบิกพัสดุ 
งานธุรการเกี่ยวกับพัสด ุ

9,000 31 ม.ค.63 53/2563 1 

30 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน์ 
 

จ้างเหมาบริการ - 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับท าใบเบิก
และใบน าส่งเงนิ ช่วยตรวจ
นับเงินและน าเงินฝาก
ธนาคาร 

9,500 31 ม.ค.63 51/2563 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

31 1-1599-00231-30-6 นางสาวมนัสวี  ส าแดง 
 

จ้างเหมาบริการ - ควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
แผนที่ภาษ ี

9,000 31 ม.ค.63 52/2563 1 

32 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์
 

จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 

9,000 31 ม.ค.63 60/2563 1 

33 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์เด็กเล็ก 

9,000 31 ม.ค.63 59/2563 1 

34 3-1501-00042-30-2 นายเสน่ห์ คงสมนึก จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลซ่อมแซมเครื่องกล 
ครุภัณฑ์ต่างๆและระบบไฟฟา้
ที่อยู่ในส านักงาน 

9,000 31 ม.ค.63 58/2563 1 

35 1-1505-00053-87-9 นางสาวจิรนาถ ทองแก้ว จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบ ส ารวจ ดูแลระบบ
แผนที่และทะเบียนทรัพยส์ิน
ในส่วนของกองช่าง 

9,000 31 ม.ค.63 57/2563 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

36 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาด เช่น เก็บ
ขยะ ตัดแต่งกิ่งไม ้

9,000 31 ม.ค.63 56/2563 1 

37 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาด เช่น เก็บ
ขยะ  
ดัดแต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 31 ม.ค.63 55/2563 1 

38 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณ
รอบ อบต.คลองวัว 

9,000 31 ม.ค.63 54/2563 1 

39 0155562000309 นางกานต์สุรีย์ สิทธิเวชเกียรต ิ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
รถยนต์ 
 

2,400 26 ก.พ.63 18/2563 2 

40 1-1599-00014-33-0 นายอุดมเดช ผลประเสริฐ 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,800 26 ก.พ.63 11/2563 2 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

41 1-1599-00014-33-0 นายอุดมเดช ผลประเสริฐ 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองส ารองไฟ) 

4,800 26 ก.พ.63 22/2563 2 

42 1-1599-00014-33-0 นายอุดมเดช ผลประเสริฐ 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองส ารองไฟ) 

2,400 26 ก.พ.63 13/2563 2 

43 1-1599-00014-33-0 นายอุดมเดช ผลประเสริฐ 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองส ารองไฟ) 

2,400 26 ก.พ.63 10/2563 2 

44 3-1501-00046-26-0 นางกัญญา  อยู่เพ็ชร จ้างเหมาบริการตาม
โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา่ 
(COVID 2019) 

3,000 11 มี.ค.63 20/2563 2 

45 3-1501-00294-98-1 นายอ านาจ  ไข่น้อย 
 

จ้างเหมาบริการจัด
ท าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการพลังคน
ไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโร
น่า 

4,000 11 มี.ค.63 21/2563 2 

 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

46 1-1599-00014-33-0 นายอุดมเดช  ผลประเสริฐ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

4,800 3 มี.ค.63 14/2563 2 

47 3-1505-00305-39-4 นายสุรเชฏฐ์ จนัทร์ประไพ จัดซื้อเสื้อส าหรับนักกีฬาตาม
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์
ตลาดกรวดเกมส ์

2,890 3 มี.ค.63 15/2563 2 

48 3-1408-00240-20-4 นายธาดาพนัธ์ สวุรรณสัญญา จัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย
แบบดิจิตอล ตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือและรณรงค์
ลดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

4,200 23 มี.ค.63 18/2563 2 

49 3-1501-00046-26-0 นางกัญญา อยู่เพ็ชร จ้างเหมาบริการตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือและรณรงค์
ลดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

1,800 23 มี.ค.63 22/2563 2 

 



 
 
 


