ื้ จัดจ ้างหรือผู ้ได ้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสญ
ั ญาหรือข ้อตกลงเป็ นหนังสอ
ื
รายละเอียดแนบท ้ายประกาศผลผู ้ชนะการจัดซอ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
เทศบาลตาบลป่ าซาง
ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
(4)
1 1510100268238
นายศาสตรากร์ มาลาธวัชจ ้างเหมาบริการปฏิบัตงิ าน
ดูแล รักษาและจัดสวนสนาม
กีฬาเทศบาลตาบลป่ าซาง
กาหนดระยะเวลา
จ ้างเหมา 3 (สาม) เดือน
์ จา้างเหมาบริการปฏิบัตงิ าน
2 1529900945658
นางสาวภาณุฤทัย ธิวงศษ
ประสานงานทั่วไปของ
โรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลป่ าซาง กาหนด
1 (หนึวง่ )
ื้ วัสดุง้างเหมา
3 ############ ลานบุญ เครือ
่ งครัว ระยะเวลาจ
จัดซอ
านบ ้านงานครั

4

5

515560001584

จานวน 7 รายการ
้
เพือ
่ ใชในงานก่
อนวัยเรียน
ึ ษา
และประถมศก
(ศูอ
นาเด็กเล็
เทศบาล
ั่ ซ
ื้ นวัย์
ั ยภาพ
บริษัท ศวิ ดล สเตชน
สพ
ดุโัฒครงการพั
ฒกนาศ
ก
เนอรี่ จากัด

เด็กและเยาวชนเป็ นคนดีม ี
คุณธรรมประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
ิ เรือนแก ้ว จ ้างทาป้ ายไวนิล โครงการ
3510600286681 นายพิชต
ั ยภาพเด็กและเยาวชน
พัฒนาศก
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

6 3510600008266 นายอนุชา ลังการ์
พินธุ์
(ร ้านลังกาพินธุ์
ปริน
้ ท์กรุป
๊ ป่ าซาง)

จ ้างทาเอกสารประกอบการ
อบรม โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ประจาปี งบประมาณ

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
27,000.00 ###### บันทึก
1
ตกลง
จ ้าง
(กศ)
38/2563
9,000.00 ###### บันทึก
1
ตกลง
จ ้าง
(กศ)
39/2563
ื้
2,905.00 ###### ใบสงั่ ซอ
49/2563

1

ื้
4,520.00 3 ก.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
11/2563

1

360.00 3 ก.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
12/2563

1

900.00 3 ก.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
13/2563

1

ื้ จัดจ ้าง
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
(4)
ื้ วัสดุงานบ ้านงานครัว ๔
จัดซอ
รายการ
ิ
ิ
ื้ วัสดุสานั กงาน (นาฬกา
8 3510600820742
ร ้านวีระนาฬกา
จัดซอ
แขวน) งานระดับก่อนวัยเรียน
ึ ษา
และประถมศก
9 3510200542673 ร ้านมหาวันถ ้วยรางวัล จ ้างทาตรายาง จานวน 5
รายการ

ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
7 ############

10

515560001584

11 ############

ื่ ผู ้ประกอบการ
ชอ
(3)
ร ้านศรียนต์ป่าซาง

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
ื้
####### ###### ใบสงั่ ซอ
1
50/2563
ื้
####### ###### ใบสงั่ ซอ
52/2563

1

1,180.00 13 ก.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
11/63

1

ั่ จัดซอ
บริษัท ศวิ ดล สเตชน
ื้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เนอรี่ จากัด
จานวน 2 รายการ

ื้
1,935.00 13 ก.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
38/63

1

ื้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
จัดซอ
จานวน 5 รายการ
งานก่อนวันเรียนและ

ื้
####### ###### ใบสงั่ ซอ
53/2562

1

650.0015 ก.ค. 63ใบสงั่ จ ้าง
15/2563

1

ื้
#######16 ก.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
43/2563

1

560.00 16 ก.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
29/63

1

1,200.00 16 ก.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
30/63

1

ร ้านถวิล ท ้าวลอม

ิ เรือนแก ้ว จ ้างทาป้ ายไวนิลและฉลากยา
12 3510600286681 นายพิชต

โครงการสง่ เสริม
ี หลักสูตรการทายาหม่อง
อาชพ
ขีผ
้ งึ้ และยาหม่องน้ า
แก่คนพิการและผู ้ดูแลคนพิการ

ื้ เก ้าอีส
13 513553000401
ห ้างหุ ้นสว่ นจากัด สรวิชญ์ ดีจั
ไซน์
ด ซอ
้ านักงาน จานวน
้
2 ตัว เพือ
่ ใชในการปฏิ
บัตงิ าน
ายพัฒนารายได
้
14 3510600799271 ร ้านสมปราชญ์ งาน กองคลั
จ ้างทาป้งาฝ่ยโครงการฝึ
กอบรม
ิ ป์
ศล

จิตอาสาจราจร

15 3510101213191 ร ้าน พี.พี.ก๊อปปี้ เท็ค จ ้างถ่ายเอกสารวุฒบ
ิ ัตร
โครงการฝึ กอบรมจิตอาสา
จราจร

ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
(4)
ิ เรือนแก ้ว จ ้างทาป้ ายไวนิล โครงการ
16 3510600286681 นายพิชต
17 3510101050704

นายชาตรี ภูเวียง

18 3510100428737

ร ้านมนั สธุรกิจ

ั ยภาพสตรี
อบรมพัฒนาศก
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จ ้างเหมาจัดทาป้ ายไวนิล

ื้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
จัดซอ
จานวน 1 รายการ

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
360.0017 ก.ค. 63ใบสงั่ จ ้าง
1
17/2563
558.0017 ก.ค. 63ใบสงั่ จ ้าง
119/256
ื้
4,300.00 21 ก.ค. 63 ใบส3งั่ ซอ

1
1

40/63

19 3510101050704 ร ้าน เอยูแอท ลาพูน จ ้างทาป้ ายพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยูห
่ ัว รัชกาลที่ 10
จานวน
ย
ื้ ถุง1ดป้าาในโครงการตาม
20 3510100719775
ร ้านอนุชา
จัดซอ
นโยบายต่างๆ
ของรัฐ จิตอาสาฯ "เราทา
ความดี
้วยหัวใจ"
ื้ นด้ าแข็
21 3510600758478 นางฟองคา กิต ิ
จัดซอ
งโม่ ในโครงการ
ตามนโยบายต่างๆ
ของรัฐ จิตอาสาฯ "เราทา
้วยหัวใจ"
ิ ความดี
ื้ นด้ าดื
22 3510100248225 นางสาวกนกรดา สน
จัดซอ
ม
่ ในโครงการตาม
สุวรรณ
นโยบายต่างๆ
ของรัฐ จิตอาสาฯ "เราทา
ความดีด ้วยหัวใจ"
ื่ พนักงาน
23 3510600799271 ร ้านสมปราชญ์ งาน จ ้างแก ้ไขป้ ายชอ
ิ ป์
ศล
เทศบาลฯ
จานวน 3 ป้ าย

1,700.00 21 ก.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
12/63

1

ื้
150.00 22 ก.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
41/63

1

ื้
200.00 22 ก.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
42/63

1

ื้
2,000.00 22 ก.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
43/63

1

150.00 23 ก.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
13/63

1

ื้ วัสดุทใี่ ชในโครงการ
้
24 3510600100472 นางศริ ข
ิ วัญ ยองปั น จัดซอ
เพิม
่ ประสบการณ์การ
เรียนรู ้เด็กปฐมวัยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ื้
####### ###### ใบสงั่ ซอ
55/2563

1

ื่ ผู ้ประกอบการ
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
25 ############ หจก.ซ.ี ซ.ี อิเลคทริค
แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
(สานั กงานใหญ่)
ิ้ เดียวก็ทา
26 3510600559190 ร ้านชน
โดยนางสุรน
ิ พร
ิ ป์
จันทร์ศล

ื้ จัดจ ้าง
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
(4)
่ มเครือ
จัดจ ้างซอ
่ งปรับอากาศ
จานวน 4 เครือ
่ ง งานบริหาร
ทั่วไปฯ
จ ้างเหมาจัดทาป้ ายไวนิล
โครงการเพิม
่
ประสบการณ์การเรียนรู ้เด็ก
ย ประจ
าปี
27 3510600165825 นายฉั ตรมงคล มณี ปฐมวั
จ ้างเหมาบุ
คคลธรรมดา
วงค์
ปฏิบัตงิ านพนั กงานดับเพลิง
ั
28 0515560001363 บริษัท วิพรหมชย
ป่ าซาง จากัด

ื้ วัสดุกอ
จัดซอ
่ สร ้าง จานวน 4
รายการ

29 3510600717356
นายประหยัด กัณธาทรัพจย์้างเหมาบริการปฏิบัตงิ าน
ดูแลรักษาและ
จัดสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ กาหนดระยะ
เวลาจ ้างเหมา 2 (สอง) เดือน
์ จา้างเหมาบริการปฏิบัตงิ าน
30 1529900945658
นางสาวภาณุฤทัย ธิวงศษ
ประสานงานทั่วไปของ
โรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลป่ าซาง กาหนด
ระยะเวลาจ ้างเหมา 1 (หนึง่ )

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
####### ###### ใบสงั่
1
จ ้าง
36/2563
900.00 ###### ใบสงั่
1
จ ้าง
37/2563
17,419.00 31 ก.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
1
31/63
ื้
1,130.00 31 ก.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
44/63

1

บันทึก
ตกลง
จ ้าง
(กศ)
40/2563
####### ###### บันทึก
ตกลง
จ ้าง
(กศ)
41/2563

1

####### ######

1

ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
(4)
31 1510100280360
นางสาวกานต์พช
ิ ชา จันทะวรรณ์
จ ้างเหมาบริการปฏิบัตงิ าน
ผู ้ชว่ ยดูแลเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลป่ าซาง
กาหนดระยะเวลาจ ้างเหมา 1
(หนึง่ ) เดือน
ตัง้ แต่วันที่ 3 สงิ หาคม ถึงวันที่
32 3510200542673 ร ้านมหาวันถ ้วยรางวัล จ ้างทาตรายาง

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
####### ###### บันทึก
1
ตกลง
จ ้าง
(กศ)
42/2563
190.00 ###### ใบสงั่ จ ้าง
32/63

1

่ มแซมและ
จ ้างเหมาซอ
ตรวจเช็คครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนสง่
รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบี
ยน
กพต
่ มแซมเครื
จ ้างซอ
อ
่ งพิ
มพ์146

1,360.00 3 ส.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
019/256
3

1

2,950.00 5 ส.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
134/256
3

1

ื้ น้ าแข็งโม่ ในโครงการ
จัดซอ
ตามนโยบายต่างๆ
ของรัฐ จิตอาสาฯ "เราทา
ความดี
้วยหัวใจ"
ิ สุวรรณ
ื้ นด้ าดื
36 3510100248225
นางสาวกนกรดา สน
จัดซอ
ม
่ ในโครงการตาม
นโยบายต่างๆ
ของรัฐ จิตอาสาฯ "เราทา
ความดีด ้วยหัวใจ"
ื้ ถุงดา ในโครงการตาม
37 3510100719775
ร ้านอนุชา
จัดซอ
นโยบายต่างๆ
ของรัฐ จิตอาสาฯ "เราทา
ความดีด ้วยหัวใจ"

ื้
200.00 6 ส.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
45/63

1

ื้
2,000.00 6 ส.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
46/63

1

ื้
150.00 6 ส.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
47/63

1

33 3720100696579 ร ้านเอนกการชา่ ง
โดยนายเอนก ยศ
ศักดิศ
์ รี
34 0515545000157

35 3510600758478

นายณัฐพล ปราบ
ั
สมชย
นางฟองคา กิต ิ

ื่ ผู ้ประกอบการ
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
38 0505521000033 บริษัท เจริญมอเตอร์
ี งใหม่ จากัด
เชย
ลาพูลนาพูน
39 3510101050704 ร ้านสาขา
เอยูแอท
ร ้านลานทอง
พลาสติก
ั
41 0515560001363 บริษัท วิพรหมชย
ป่ าซาง จากัด
40 ############

ื้ จัดจ ้าง
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
(4)
่ มแซม
จ ้างเหมาตรวจเช็ค/ซอ
รถยนต์หมายเลขทะเบียน
นข-3446
จ ้างทาป้ ายไวนิลโครงการ
ปลูกต ้นไม ้
เฉลิ
ฯ จโครงการ
านวน 1
ื้ พระเกี
จัดซมอ
วัสดุอย
ป
ุ รติ
กรณ์

ประชาชนร่วมใจติดตัง้ บ่อดัก
ไขมั
ื้ วัสดุอป
จั
ดซนอ
ุ กรณ์ โครงการ
ประชาชนร่วมใจติดตัง้ บ่อดัก
ไขมัน
่ มแซมและ
42 0515538000091
บริษัท เอพี
จ ้างเหมาซอ
คอมพิวเตอร์ แอนด์ ตรวจเช็คครุภัณฑ์
เทเลโฟน จากัด คอมพิวเตอร์ เครือ
่ งสารอง
ไฟฟ้ า หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-60-0102 และ
416-60-0103จานวน 2
้
เครือ
่ ง เพือ
่ ใชในการ
ปฏิบัตงิ านกองคลัง
่ มแซมและ
43 3720100696579 ร ้านเอนก โดยนาย จ ้างเหมาซอ
เอนก
บารุงรักษารถจักรยานยนต์
ยศศักดิศ
์ รี
กองชา่ ง ทะเบียน ขจพ411
้ บัตงิ านกองชา่ ง
ลพ ทีใ่ ชปฏิ
ั่ เนอรี่ จจัากั
ื้ วัสดุสานั กงาน จานวน 2
44 0515560001584
บริษัท ศวิ ดล สเตชน
ดด
ซอ
้
รายการ เพือ
่ ใชในโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดย
เน ้นเด็กเป็ นสาคัญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
3,630.00 6 ส.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
1
14/63
480.00 6 ส.ค. 63 ใบสงั่ จ ้าง
15/63

1

ื้
2,000.00 6 ส.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
065/256
ื้
1,035.0010 ส.ค. 63 ใบส3งั่ ซอ
066/256
3
1,800.0011 ส.ค. 63ใบสงั่ จ ้าง
020/256
3

1

550.00 11 ส.ค.63 ใบสงั่ จ ้าง
021/256
3

1

ื้
478.00 ###### ใบสงั่ ซอ
56/2563

1

1
1

ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
45 3510600559190

ื่ ผู ้ประกอบการ
ชอ
(3)
ิ้ เดียวก็ทา
ร ้านชน
โดยนางสุรน
ิ พร
ิ ป์
จันทร์ศล

46 3501900138085

รุตติก
์ ารชา่ ง

ื้ จัดจ ้าง
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
(4)
จ ้างเหมาจัดทาป้ ายไวนิล
โครงการพัฒนา
การเรียนการสอนโดยเน ้นเด็ก
เป็
นสาคัญ อ
่ มแซมรถบรรทุก
จ ้างเหมาซ

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
####### ###### ใบสงั่
1
จ ้าง
38/2563
####### ###### ใบสงั่ จ ้าง
34/63

1

ใบสงั่
จ ้าง
39/2563
ื้
2690.00 ###### ใบสงั่ ซอ
57/2563

1

นายศรีทน
ุ อริปริยะ จ ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดิน
่ มแซมท่อสง่ น้ า
กุล
เพือ
่ ซอ
เพือ
่ การเกษตรของสถานีสบ
ู
น้ าด ้วยไฟฟ้ า
บ ้านท่าต ้นงิว้ บริเวณข ้างป่ า
้ ้านสน
ั นา
ชาบ
่ มแซม
50 352010148830 ร ้าน เอ็นอาร์ แอร์ จ ้างเหมาตรวจเช็ค/ซอ
1
เซอร์วส
ิ
เครือ
่ งปรับอากาศอาคาร
านั
งใหม่ (ดิน)
ื้ งานหลั
51 351010085121 พัสกรการเกษตร ส
จัด
ซกอ
วัสดุการเกษตร
5

4,500.00 13 ส.ค.63 ใบสงั่ จ ้าง
22/2563

1

3,300.00 13 ส.ค.63 ใบสงั่ จ ้าง
16/63

1

ื้
1,250.00 13 ส.ค.63 ใบสงั่ ซอ
50/63

1

ื้ วัสดุสานั กงาน
52 352030053230 นายอวยพร เกษณา จัดซอ
0

ื้
4,915.00 13 ส.ค.63 ใบสงั่ ซอ
136/63

1

53 351060047098
ร ้านหมูฮโี น่
จ ้างเหมาบารุงรักษาและ
่ มแซมรถยนต์ ทะเบียน
9
โดยนายประสงค์ รัต ซอ
้ บัตงิ าน
นงาม
กข6402ลพ ทีใ่ ชปฏิ
กองชา่ ง

2,550.00 14 ส.ค.63 ใบสงั่ จ ้าง
023/256
3

1

น้ า หมายเลขทะเบียน
80-6332
่ มเครือ
47 515545000157 บริษัท แอดวานซ ์ จ ้างซอ
่ งปริน
้ เตอร์
คอมพิวเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์
เน็ ตเวิรด
์ เซอร์วส
ิ
478-60-0033
ื้ วัสดุคอมพิวเตอร์
48 515538000091
บริษัท เอ.พี.
จัดซอ
คอมพิวเตอร์ แอนด์ จานวน 1 รายการ งานบริหาร
ึ ษา
เทเลโฟน จากัด ทั่วไปเกีย
่ วกับการศก
49 35012008442
03

963.00 ######

1

ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
(4)
54 ############ ร ้านฉางข ้าวน ้อยบริการ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
รถบรรทุกขยะ 80-8396
ิ
่
ั
ื้ วัสดุสานั กงาน จานวน 6
55 0515560001584
บริษัท ศวดล สเตชนเนอรี่ จจัากั
ดด
ซอ
้
รายการ เพือ
่ ใชในโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดย
เน ้นเด็กเป็ นสาคัญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ั ป่ าซางจัดซอ
ื้ วัสดุงานบ ้านงานครัว
56 0515560001363บริษัทวิพรหมชย
จานวน 1 รายการ
้
เพือ
่ ใชกวาดท
าความสะอาด
ข ้างถนนและ
ิ ป์
57 ############
ร ้านอักษรศล
จัดทาป้ ายไวนั ล
ั พันธ์โครงการ
ประชาสม
มใจติดตัง้ บ่อดัก
ั เอกสาร ประชาชนร่
58 ############ ร ้านธวัชชย
จ ้างเหมาทวาเอกสาร
ประกอบการอบรมโครงการ
วมใจติ
ตัง้ บ่อ5ดัก
ั ป่ าซางประชาชนร่
ื้ วัสดุกอ
59 0515560001363บริษัทวิพรหมชย
ซอ
่ สร
้าง จด
านวน
้
รายการ เพือ
่ ใชในการ
ดาเนินงานออกสารวจ
่ งๆ
60 5.13558E+11 นางศรีสมร พรมเศษ โครงการต่
จ ้างเหมาซาอ
ม ฯ
เครือ
่ งปรับอากาศ
ิ ป์ จ ้างทาป้ ายโครงการฝึ กอบรม
61 3510600799271ร ้านสมปราชญ์ งานศล
พัฒนาศักยภาพ
อปพร. และเจ ้าหน ้าทีง่ าน
งกัานยเอกสารวุ
และบรรเทา
62 3510101213191 ร ้าน พี.พี.ก๊อปปี้ เท็ค ป้
จอ
้างถ่
ฒบ
ิ ัตร
โครงการฝึ กอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. และ
เจ ้าหน ้าทีง่ านป้ องกันและ

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
3,630.00 14 ส.ค.63 ใบสงั่ จ ้าง
1
078/256
3
ื้
1,502.00 ###### ใบสงั่ ซอ
1
58/2563

ื้
500.00 19 ส.ค.63 ใบสงั่ ซอ
45/2563

1

ื้
450.0020 ส.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
068/256
2,400.0020 ส.ค. 63ใบส3งั่ จ ้าง

1

069/256
ื้
1,715.00 21 ส.ค.63 ใบส3งั่ ซอ

1
1

46/2563
1,070.00 21 ส.ค.63 ใบสงั่ จ ้าง
138/256
3
560.0024 ส.ค. 63ใบสงั่ จ ้าง
36/63

1

900.0024 ส.ค. 63ใบสงั่ จ ้าง
37/63

1

1

ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
(4)
ั่ เนอรี่ จจัากั
ื้ วัสดุสานั กงาน
63 0515560001584
บริษัท ศวิ ดล สเตชน
ดด
ซอ
ประกอบการฝึ กอบรมตาม
โครงการฝึ กอบรมพัฒนา
ศ
ยภาพ อปพร. ็ค/ซอ
่ มแซม
64 0515538000091
บริษัท เอ พี
จ ัก
้างเหมาตรวจเช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เครือ
่ งพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์
เทเลโฟน จากัด
478-61-0038
ื้ วัสดุเชอ
ื้ เพลิง
65 0515545000106
บริษัท น้ ามันป่ าซางกรุป
๊ จากั
จัดดซอ
ประกอบการฝึ กอบรมตาม
โครงการฝึ กอบรมพัฒนา
ศ
ยภาพ อปพร.
66 0515538000091
บริษัท เอพี
่ มแซมและ
จ ัก
้างเหมาซ
อ
คอมพิวเตอร์ แอนด์ ตรวจเช็คครุภัณฑ์
เทเลโฟน จากัด คอมพิวเตอร์ เครือ
่ งสารอง
ไฟฟ้ า หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-60-0104,
416-60-0105
และ 416-60-0106 จานวน 3
เครือ
่ ง เพือ
่ ใช ้
ในการปฏิบัตงิ านกองคลัง
ั
ื้ วัสดุอป
67 515560001363 บริษัท วิพรหมชย
จัดซอ
ุ กรณ์ โครงการ
ป่ าซาง จากัด
ประชาชนร่วมใจติดตัง้ บ่อดัก
ไขมัน
ื้ วัสดุกอ
68 3510600824128 ร ้านศรียนต์ ป่ าซาง ซอ
่ สร ้าง จานวน 2
้ ย
รายการ เพือ
่ ใชเปลี
่ นกับ
ครุภัณฑ์เลือ
่ ยยนต์ของกองชา่ ง

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
ื้
900.0024 ส.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
1
38/63
450.0026 ส.ค. 63ใบสงั่ จ ้าง
17/63

1

ื้
2,110.0027 ส.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
39/63

1

2,700.0031 ส.ค. 63ใบสงั่ จ ้าง
024/256
3

1

ื้
400.0031 ส.ค. 63 ใบสงั่ ซอ
070/256
3
ื้
3,180.00 1 ก.ย.63 ใบสงั่ ซอ
49/2563

1
1

ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
(4)
ั่ เนอรี่ จจัากั
ื้ วัสดุสานั กงาน จานวน 6
69 0515560001584
บริษัท ศวิ ดล สเตชน
ดด
ซอ
้
รายการ เพือ
่ ใชในโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดย
เน ้นเด็กเป็ นสาคัญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(กิจกรรมป้ องกันเด็กจมน้ า)
์ จา้างเหมาบริการปฏิบัตงิ าน
70 1529900945658
นางสาวภาณุฤทัย ธิวงศษ
ประสานงานทั่วไปของ
โรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลป่ าซาง กาหนด
ระยะเวลาจ ้างเหมา 1 (หนึง่ )
เดือน ตัง้ แต่วันที่ 3 สงิ หาคม
งวันที่ การปฏิบัตงิ าน
71 1510100280360
นางสาวกานต์พช
ิ ชา จันทะวรรณ์
จถึ้างเหมาบริ
ผู ้ชว่ ยดูแลเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลป่ าซาง
กาหนด
ระยะเวลาจ ้างเหมา 1 (หนึง่ )
เดือ
ตัเง้ กษตร
แต่วันที
่
ื้ อวันสดุ
72 3510600824128 ร ้านศรียนต์ ป่ าซาง ซ
จานวน
1
้ ย
รายการ เพือ
่ ใชเปลี
่ นเครือ
่ ง
ตัดหญ ้าแบบสะพายกองชา่ ง
่ มแซม
73 3720100696579 ร ้านเอนกการชา่ ง จ ้างเหมาตรวจเช็ค/ซอ
โดยนายเอนก ยศ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน
ศักดิศ
์ รี
นข-3446
74 ############ ร ้านพี.อาร์.สติกเกอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร จ ้าง
เหมาติดสติกเกอร์
หน ้าห ้อง

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
ื้
2,525.00 ###### ใบสงั่ ซอ
1
60/2563

บันทึก
ตกลง
จ ้าง
(กศ)
43/2563

1

บันทึก
ตกลง
จ ้าง
(กศ)
44/2563
ื้
2,052.00 2 ก.ย.63 ใบสงั่ ซอ
50/2563

1

2,130.00 3 ก.ย. 63 ใบสงั่ จ ้าง
18/2563

1

2,370.00 3 ก.ย. 63 ใบสงั่ จ ้าง
072/256
3

1

####### ######

####### ######

1

ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
(3)
(4)
นายสกล หอยแก ้ว จ ้างเหมารถแบ็คโฮขุดกอไผ่
และเศษวัชพืชใน
ลาเหมือง บริเวณบ ้านหนอง
าซาง
ั ป่ าซางหอย
ื้ วัสม.5
76 0515560001363บริษัทวิพรหมชย
ซอ
ดุกอ
่ ต.ป่
สร ้าง
จานวน 5
รายการ เพือ
่ ใช ้
่ มแซมฝ้ าเพดานอาคาร
ซอ
77 3510101050704 ร ้าน เอยูแอท ลาพูน เอนกประสงค์
จ ้างทาป้ ายไวนิลโครงการ
ฝึ กอบรมมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมฯ ประจาปี
1อ
ื้ วัสดุกอ
78 0515563000481
บริษัท เอก คอน งบประมาณ
ซอ
่ สร2563
้างดินจ
ลูานวน
กรัง เพื
่
ั่
้
สตรัคชน
ใชในการปรั
บปรุง
่ มแซมถนน ชุมชนบ ้าน
2020 จากัด
ซอ
ลด้อง-ดอนนา
ม.2วเตอร์
ื้ วัสดุคอมพิ
79
1491066230
ร ้านโปรเกรส
จั
ซอ
จานวน 2 รายการ

ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
75 3510600428419

ิ ป์
ร ้านอักษรศล

จัดทาป้ ายไวนั ล
ั พันธ์โครงการบาบัด
ประชาสม
ี ด ้วยมือเรา EM Ball
น้ าเสย
ลดโลกร
ื้ วัส้อน
81 ############ นายองอาจ โนหล ้า จัดซอ
ดุโครงการบาบัดน้ า
ี
เสยด ้วยมือเรา
EM Ball ลดโลกร ้อน
80 ############

82 ############

ิ ป์
ร ้านอักษรศล

จัดทาป้ ายไวนั ล
ั พันธ์โครงการ 3Rs
ประชาสม
ประชารัฐ คัดแยกขยะ

ักาดิซอมบ
83 ############
ร ้านเอนก โดยนายเอนก ยศศค่
ศ
์ รี ารุงรักษาและ
่ มแซม รถจักรยานยนต์
ซอ
1กข 6913

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
4,500.00 8 ก.ย.63 ใบสงั่ จ ้าง
1
026/256
3
ื้
1,230.00 8 ก.ย.63 ใบสงั่ ซอ
1
51/2563
480.00 9 ก.ย. 63 ใบสงั่ จ ้าง
19/63

1

ื้
3,150.00 10 ก.ย.63 ใบสงั่ ซอ
53/2563

1

ื้
2,650.0011 ก.ย. 63 ใบสงั่ ซอ
52/63

1

ื้
900.0011 ก.ย. 63 ใบสงั่ ซอ
074/256
3

1

ื้
1,300.0011 ก.ย. 63 ใบสงั่ ซอ
075/256
3

1

450.0011 ก.ย. 63ใบสงั่ จ ้าง
077/256
3

1

1,160.0011 ก.ย. 63ใบสงั่ จ ้าง
073/256
3

1

ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
(4)
ั ป่ าซาง จากั
ื้ วัสดุกอ
84 0515560001363
บริษัท วิพรหมชย
จัดดซอ
่ สร ้าง งานกีฬา
และนั นทนาการ จานวน 2
รายการ
ั ป่ าซาง จากั
ื้ วัสดุกอ
85 0515560001363
บริษัท วิพรหมชย
จัดดซอ
่ สร ้าง งาน
บริหารทั่วไปเกีย
่ วกับ
ึ ษา จานวน 2 รายการ
การศก
86 ############
ร ้านแอนไอเดีย
จ ้างเหมาจัดทาป้ ายไวนิล
โดย นางสุธัญญา สุ โครงการอบรม
ริวรรณ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในและการบริหาร
ึ ษา ประจาปี
สถานศก
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
87 ############
ร ้านแอนไอเดีย
จ ้างเหมาจัดท
าป้ ายไวนิล งาน
โดย นางสุธัญญา สุ ระดับก่อนวัยเรียน
ึ ษา จานวน 1
ริวรรณ
และประถมศก
รายการ จานวน
ื้ วัสดุสานั กงาน
88 ############ นางพัชรา จิยางกูร จัดซอ

89 ############

ร ้านศรียนต์ ป่ าซาง ค่าซอมบารุงรักษาและ
่ มแซม เครือ
ซอ
่ งตัดหญ ้า

ื้ เพลิงและหล่อลืน
90 ############ ร ้านฉางข ้าวน ้อยบริการ วัสดุเชอ
่
น้ ามันไฮโดรลิค#68
ร ้านฉางข ้าวน ้อย
บริการ
92 0515538000091
บริษัท เอพี
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เทเลโฟน จากัด
91 ############

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
รถบรรทุ
80-6099
ื้ วัสกดุขยะ
จั
ด ซอ
คอมพิ
วเตอร์
จานวน 6 รายการ
้
เพือ
่ ใชในการปฏิ
บัตงิ านกอง
คลัง

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
ื้
860.00 ###### ใบสงั่ ซอ
1
65/2563
ื้
930.00 ###### ใบสงั่ ซอ
66/2563

1

####### ######

ใบสงั่
จ ้าง
42/2563

1

####### ######

ใบสงั่
จ ้าง
43/2563

1

ื้
####### ###### ใบสงั่ ซอ
149/256
3
1,040.00 ###### ใบสงั่ จ ้าง
080/256
ื้
680.00 ###### ใบส3งั่ ซอ

1

079/256
2,880.00 ###### ใบส3งั่ จ ้าง
081/256
ื้
4,170.0016 ก.ย. 63 ใบส3งั่ ซอ
55/2563

1
1
1
1

ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
(3)
(4)
ั ป่ าซางซอ
ื้ วัสดุกอ
93 0515560001363บริษัทวิพรหมชย
่ สร ้าง จานวน 1
้ า
รายการ เพือ
่ ใชท
ฝารางระบายน้ า บ ้านหนองส
ม.3
ต.ปากบ่
อณ
94 3510200542673 ร ้านมหาวันถ ้วยรางวัล ลี
จก
้างท
าโล่
เกียรติค
ุง ตาม
ิ ชูเกียรติพนักงาน
โครงการเชด
ิ้
ลูกจ ้างฯ จานวน 2 ชน
95 3510101213191 ร ้าน พี.พี.ก๊อปปี้ เท็ค จ ้างทาเกียรติบัตรพร ้อมกรอบ
ิ ชูเกียรติ
ตามโครงการเชด
พนั กงาน ลูกจ ้างฯ จานวน 5
ชุ
ดดซอ
ั ป่ าซาง จากั
ื้ วัสดุโฆษณาและ
96 0515560001363
บริษัท วิพรหมชย
จัด
เผยแพร่ จานวน 7 รายการ
งานบริหารทั่วไปเกีย
่ วกับ
ั ป่ าซาง จากั
ื้ วัสดุเกษตร จานวน 1
97 0515560001363
บริษัท วิพรหมชย
จัดดซอ
รายการ
ั ศรี จ ้างเหมาถ่ายเอกสาร
98 3510101213191 นางสาวนิตยา ชย
99 3720100696579 ร ้านเอนกการชา่ ง
โดยนายเอนก ยศ
ศักดิศ
์ รี

่ มแซมและ
จ ้างเหมาซอ
ตรวจเช็คครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนสง่
รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 4942 ลาพูน
้
เพือ
่ ใชในการปฏิ
บัตงิ านกอง
คลัง
ื้ วัสดุงานบ ้านงานครัว
100 3520300532300 นายอวยพร เกษณา จัดซอ

จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
ื้
2,100.00 18 ก.ย.63 ใบสงั่ ซอ
1
58/2563
1,400.00 18 ก.ย.63 ใบสงั่ จ ้าง
21/63

1

1,100.00 18 ก.ย.63 ใบสงั่ จ ้าง
22/63

1

ื้
####### ###### ใบสงั่ ซอ
67/2563

1

ื้
380.00 ###### ใบสงั่ ซอ
53/63

1

####### ###### ใบสงั่ จ ้าง
153/63

1

370.0023 ก.ย. 63ใบสงั่ จ ้าง
028/256
3

1

ื้
860.0023 ก.ย. 63 ใบสงั่ ซอ
161/256
3

1

ลาดั เลขประจาตัวผู ้
ี ภาษี/เลข
บที่
เสย
101 ############
1023510100355781

ื่ ผู ้ประกอบการ
ื้ จัดจ ้าง
ชอ
รายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
จานวน
เอกสารอ ้างอิง (6) เหตุผล
(3)
(4)
เงินรวม
วันที่
เลขที่ สนับสนุน
ั เอกสาร จ ้างเหมาทาเอกสาร
ร ้านธวัชชย
1,250.0023 ก.ย. 63ใบสงั่ จ ้าง
1
ประกอบการอบรมโครงการ
076/256
3Rs ประชารัฐ คัดแยกขยะ
3
ั ธาน วงค์ จ ้างเหมารถแบ็คโฮขุดเปลีย
นายสน
่ น
4,500.00 28 ก.ย.63 ใบสงั่ จ ้าง
1
จันติ๊ บ
ท่อ บริเวณริมถนน
029/256
ม.5 ชุมชนปากบ่
อั้ ง น
3
ิ้ ต.ปากบ่อง ########
รวมทงส

หมายเหตุ : เงือ
่ นไขการบ ันทึกข้อมูล
ื้ จัดจ ้าง
1. ระบุลาดับทีเ่ รียงตามลาดับวันทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารจัดซอ
ี ภาษี หรือเลขประจาตัวประชาชนของผู ้ประกอบการ
2. ระบุเลขประจาตัวผู ้เสย
ื่ ผู ้ประกอบการ
3. ระบุชอ
ื้ จัดจ ้างในแต่ละครัง้ เชน
่ ซอ
ื้ วัสดุสานักงาน ซอ
ื้ น้ ามันเชอ
ื้ เพลิง จ ้างซอ
่ มรถยนต์ เป็ นต ้น
4. ระบุรายการพัสดุทจ
ี่ ัดซอ
ื้ จัดจ ้างในแต่ละครัง้ กรณีทใี่ บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให ้รวมจานวนเงินทีจ
ื้ จัดจ ้างทุกรายการ
5. ระบุจานวนเงินรวมทีม
่ ก
ี ารตัดซอ
่ ัดซอ
ั ญาหรือข ้อตกลงเป็ นหนังสอ
ื หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เชน
่ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
6. ระบุวันที/่ เลขทีข
่ องสญ
ื้ จัดจ ้างนัน
7. ระบุเหตุผลสนั บสนุนในการจัดซอ
้ โดยระบุเป็ นเลขอ ้างอิง ดังนี้
ื้ จัดจ ้างตามหนั งสอ
ื กรมบัญชก
ี ลาง ด่วนทีส
1 หมายถึง การจัดซอ
่ ด
ุ ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สงิ หาคม 2560
ื้ จัดจ ้างตามระเบียบฯ ข ้อ 79 วรรคสอง
ยกเว ้นการจัดซอ
ื้ จัดจ ้างตามระเบียบฯ ข ้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซอ
ื้ จัดจ ้างตามหนั งสอ
ื คณะกรรมการวินฉ
ื้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3 หมายถึง การจัดซอ
ิ ั ยปั ญหาจัดซอ
ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ื้ จัดจ ้างกรณีอน
4 หมายถึง การจัดซอ
ื่ ๆ นอกเหนือจาก 1-3

