
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3  (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน 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 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 
             (นายณรงค์  อยู่ส าราญ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

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

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
ต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ รับโทรศัพท์ 
ประสานงานภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร ดูแลงาน
ด้านเอกสารต่าง ๆ 

9,900 28 ก.พ.63 63/2563 1 

2 1-1599-00331-45-9 นางสาวสุชาดา พลท า 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เป็นผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่พัสดุ ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน  
คุมทรัพย์สิน ท าใบเบิกพัสดุ 
งานธุรการเกี่ยวกับพัสด ุ

9,900 28 ก.พ.63 65/2563 1 

3 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน์ 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับท าใบเบิกและใบน าส่ง
เงิน ช่วยตรวจนับเงนิและน า
เงินฝากธนาคาร 

9,900 28 ก.พ.63 64/2563 1 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

4 1-1599-00231-30-6 นางสาวมนัสวี  ส าแดง 
 

จ้างเหมาบริการ - ควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
แผนที่ภาษ ี

9,900 28 ก.พ.63 66/2563 
 

1 

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

จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 

9,900 28 ก.พ.63 73/2563 1 

6 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์เด็กเล็ก 

9,900 28 ก.พ.63 72/2563 1 

7 3-1501-00042-30-2 นายเสน่ห์ คงสมนึก จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลซ่อมแซมเครื่องกล 
ครุภัณฑ์ต่างๆและระบบไฟฟา้
ที่อยู่ในส านักงาน 

9,900 28 ก.พ.63 71/2563 1 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

8 1-1505-00053-87-9 นางสาวจิรนาถ ทองแก้ว จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบ ส ารวจ ดูแลระบบ
แผนที่และทะเบียนทรัพยส์ิน
ในส่วนของกองช่าง 

9,900 28 ก.พ.63 70/2563 1 

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

9,900 28 ก.พ.63 69/2563 1 

10 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ  
ดัดแต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,900 28 ก.พ.63 68/2563 1 

11 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณรอบ 
อบต.คลองวัว 

9,900 28 ก.พ.63 67/2563 1 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

12 3-1599-0057-18-3 นายพรชยั  รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

3,564 26 มี.ค.63 19/2563 2 

13 3-9305-00485-28-0 นางพทิยา  หนูเอียด จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

4,100 23 มี.ค.63 23/2563 2 

14 0994000232004 นางสาวราตรี  เบ็ญจวรณ ์ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
 

3,263 2 เม.ษ.63 21/2563 2 

15 3-1599-00050-19-7 นางสาวจฑุามาศ  ภัสสรศิริ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

645 17 มี.ค.63 17/2563 2 

16 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา  แจ่มกระจ่าง จัดจ้างพิมพป์้ายประชาสัมพันธ ์
 

4,600 30 มี.ค.63 23/2563 2 

17 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา  แจ่มกระจ่าง จัดจ้างพิมพป์้าย 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็
พระเทพฯ 

2,280 1 เม.ษ.63 24/2563 2 

18 3-1599-00050-19-7 นางสาวจฑุามาศ ภัสสรศิริ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 
 

720 27 เม.ษ.63 22/2563 2 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

19 1-1599-00231-76-4 นายรณชยั ทองบ่อ 
 

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้
เครื่องท าน้ าร้อน อุ่น เย็น 
 

2,100 23 เม.ษ.63 27/2563 2 

20 1-1599-00231-76-4 นายรณชยั ทองบ่อ จ้างเหมาริการซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ 
 

2,400 21 เม.ษ.63 25/2563 2 

21 1-1599-00271-08-1 นางสาวนุชรี  ประจ าแทน่ 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
ต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ รับโทรศัพท์ 
ประสานงานภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร ดูแลงาน
ด้านเอกสารต่าง ๆ 

9,900 31 มี.ค.63 76/2563 1 

22 1-1599-00331-45-9 นางสาวสุชาดา พลท า 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เป็นผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่พัสดุ ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน  
คุมทรัพย์สิน ท าใบเบิกพัสดุ 
งานธุรการเกี่ยวกับพัสด ุ

9,900 31 มี.ค.63 79/2563 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

23 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน์ 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับท าใบเบิกและใบน าส่ง
เงิน ช่วยตรวจนับเงนิและน า
เงินฝากธนาคาร 

9,900 31 มี.ค.63 77/2563 1 

24 1-1599-00231-30-6 นางสาวมนัสวี  ส าแดง 
 

จ้างเหมาบริการ - ควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
แผนที่ภาษ ี

9,900 31 มี.ค.63 78/2563 
 

1 

25 3-3610-00967-26-5 นางนงนชุ คล้อยสุวรรณ ์
 

จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 

9,900 31 มี.ค.63 86/2563 1 

26 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์เด็กเล็ก 

9,900 31 มี.ค.63 85/2563 1 

27 3-1501-00042-30-2 นายเสน่ห์ คงสมนึก จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลซ่อมแซมเครื่องกล 
ครุภัณฑ์ต่างๆและระบบไฟฟา้
ที่อยู่ในส านักงาน 

9,900 31 มี.ค.63 84/2563 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

28 1-1505-00053-87-9 นางสาวจิรนาถ ทองแก้ว จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบ ส ารวจ ดูแลระบบ
แผนที่และทะเบียนทรัพยส์ิน
ในส่วนของกองช่าง 

9,900 31 มี.ค.63 83/2563 1 

29 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดแต่งกิ่งไม ้

9,900 31 มี.ค.63 82/2563 1 

30 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ  
ดัดแต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,900 31 มี.ค.63 81/2563 1 

31 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณรอบ 
อบต.คลองวัว 

9,900 31 มี.ค.63 80/2563 1 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

32 1-1501-00004-22-6 
 

นายปิยะ  เจริญสิรกุลชยั จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตัว 
ล็อกหน้าต่างที่ ศนูย์ อปพร.
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองวัว 

800 12 พ.ค.63 29/2563 2 

33 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา แจ่มกระจ่าง จัดจ้างพิมพป์้ายกิจกรรมปลูก
ต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  
“รวมใจไทยปลูกตน้ไม้เพื่อ
แผ่นดิน” 

300 5 พ.ค.63 28/2563 2 

34 3-1599-00057-18-3 นายพรชยั รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

2,514 25 มิ.ย.63 31/2563 2 

35 2-7209-00029-27-7 นายส าเริง  ยิ้มเลี้ยง จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ธง) 
 

4,000 4 มิ.ย.63 25/2563 2 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

36 3-1501-00051-42-5 นายเมธี  ปัญญา 
 

จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮล์วาง
ท่อระบายน้ าทางข้ามคลอง
เส้นทางเรือ  
หมู่ที่ 4 

3,000 5 มิ.ย.63 33/2563 2 

37 3-7006-00059-34-9 นายทัศนลักษณ์  ส าเนียง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

4,800 2 มิ.ย.63 24/2563 2 

38 1-3099-00934-77-1 นางสาวปารดา  แจ่มกระจ่าง จัดจ้างพิมพป์้ายสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชนิี จ านวน 2 ป้าย 

2,604 1 มิ.ย.63 30/2563 2 

39 3-1599-00056-44-6 นายวิวฒัชัย  รัตน์ประสาทพร จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว  
 

3,110 1 มิ.ย.63 23/2563 2 

40 3-1599-00033-52-7 นายทรงวธุ  กลิ่นสุคนธ ์ จัดจ้างลงนามถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชนิ ี

1,000 1 มิ.ย.63 31/2563 2 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถงึ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

41 3-1504-00212-95-5 นายสาทร  คชวงษ ์ จัดจ้างลงนามถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสธุาพิมล
ลักษณพระบรมราชิน ี

1,000 1 มิ.ย.63 32/2563 2 

42 2-6710-00016-64-2 นางทพิวรรณ พุ่มพันธุ์วงษ ์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

2,442 1 มิ.ย.63 28/2563 2 

43 2-6710-00016-64-2 นางทพิวรรณ พุ่มพันธุ์วงษ ์ จัดซื้อวัสดุการเกษตร 3,385 11 มิ.ย.63 27/2563 2 
44 3-1599-22250-19-7 นางสาวจฑุามาศ ภัสสรศิริ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 
3,565 11 มิ.ย.63 29/2563 2 

 
 
 
 
 



 


