
วันที่ เลขที่

1 1510100268238นายศาสตรากร ์มาลาธวัชจา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน
ดแูล รักษาและจัดสวนสนาม
กฬีาเทศบาลต าบลป่าซาง 
ก าหนดระยะเวลา
จา้งเหมา 3 (สาม) เดอืน 

27,000.00 ###### บันทกึ
ตกลง
จา้ง  
(กศ)

38/2563

1

2 1529900945658นางสาวภาณุฤทัย  ธวิงศษ์าจา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน
ประสานงานท่ัวไปของ
โรงเรยีนอนุบาล/ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าซาง ก าหนด
ระยะเวลาจา้งเหมา 1 (หนึง่)

9,000.00 ###### บันทกึ
ตกลง
จา้ง  
(กศ)

39/2563

1

3 ############ ลานบญุ เครือ่งครัว จัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัว 
จ านวน 7 รายการ
เพือ่ใชใ้นงานกอ่นวัยเรยีน
และประถมศกึษา 
(ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาล

2,905.00 ###### ใบสัง่ซือ้
 49/2563

1

4 515560001584 บรษัิท ศวิดล สเตชัน่
เนอรี ่จ ากดั

ซือ้วัสดโุครงการพัฒนาศกัยภาพ
เด็กและเยาวชนเป็นคนดมีี
คณุธรรมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

4,520.00 3 ก.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
11/2563

1

5 3510600286681 นายพชิติ  เรอืนแกว้ จา้งท าป้ายไวนลิ โครงการ
พัฒนาศกัยภาพเด็กและเยาวชน
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

360.00 3 ก.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
12/2563

1

6 3510600008266 นายอนุชา  ลังการ์
พนิธุ์

(รา้นลังกาพนิธุ ์
ปริน้ทก์รุป๊ ป่าซาง)

จา้งท าเอกสารประกอบการ
อบรม โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ประจ าปีงบประมาณ 

900.00 3 ก.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
13/2563

1

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจัดซือ้จัดจา้งหรอืผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  ถงึ  เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563)

  เทศบาลต าบลป่าซาง

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

7 ############ รา้นศรยีนตป่์าซาง จัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัว ๔
 รายการ

####### ###### ใบสัง่ซือ้
 50/2563

1

8 3510600820742 รา้นวรีะนาฬกิา จัดซือ้วัสดสุ านักงาน (นาฬกิา
แขวน) งานระดับกอ่นวัยเรยีน
และประถมศกึษา

####### ###### ใบสัง่ซือ้
 52/2563

1

9 3510200542673 รา้นมหาวันถว้ยรางวัล จา้งท าตรายาง จ านวน 5 

รายการ
1,180.0013 ก.ค. 63 ใบสัง่จา้ง

11/63

1

10 515560001584 บรษัิท ศวิดล สเตชัน่
เนอรี ่จ ากดั

จัดซือ้วัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ
จ านวน 2 รายการ

1,935.0013 ก.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
38/63

1

11 ############ รา้นถวลิ ทา้วลอม จัดซือ้วัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ
จ านวน 5 รายการ 
งานกอ่นวันเรยีนและ

####### ###### ใบสัง่ซือ้
 53/2562

1

12 3510600286681 นายพชิติ  เรอืนแกว้ จา้งท าป้ายไวนลิและฉลากยา 
โครงการสง่เสรมิ
อาชพีหลกัสตูรการท ายาหมอ่ง
ขีผ้ ึง้และยาหมอ่งน ้า
แกค่นพกิารและผูด้แูลคนพกิาร

650.0015 ก.ค. 63ใบสัง่จา้ง
15/2563

1

13 513553000401หา้งหุน้สว่นจ ากดั สรวชิญ ์ดไีซน์จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 
2 ตัว เพือ่ใชใ้นการปฏบิัตงิาน
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได ้

#######16 ก.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
43/2563

1

14 3510600799271 รา้นสมปราชญ ์งาน
ศลิป์

จา้งท าป้ายโครงการฝึกอบรม
จติอาสาจราจร

560.0016 ก.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
29/63

1

15 3510101213191 รา้น พ.ีพ.ีกอ๊ปป้ี เท็ค จา้งถา่ยเอกสารวฒุบิัตร
โครงการฝึกอบรมจติอาสา
จราจร

1,200.0016 ก.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
30/63

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

16 3510600286681 นายพชิติ  เรอืนแกว้ จา้งท าป้ายไวนลิ โครงการ
อบรมพัฒนาศกัยภาพสตรี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

360.0017 ก.ค. 63ใบสัง่จา้ง
17/2563

1

17 3510101050704 นายชาตร ีภเูวยีง จา้งเหมาจัดท าป้ายไวนลิ 558.0017 ก.ค. 63ใบสัง่จา้ง
119/256

3

1

18 3510100428737 รา้นมนัสธรุกจิ จัดซือ้วัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ
จ านวน 1 รายการ

4,300.0021 ก.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
40/63

1

19 3510101050704 รา้น เอยแูอท ล าพนู จา้งท าป้ายพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่10 

จ านวน 1 ป้าย

1,700.0021 ก.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
12/63

1

20 3510100719775 รา้นอนุชา จัดซือ้ถงุด า ในโครงการตาม
นโยบายตา่งๆ
ของรัฐ จติอาสาฯ "เราท า
ความดดีว้ยหัวใจ" 

150.0022 ก.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
41/63

1

21 3510600758478 นางฟองค า กติิ จัดซือ้น ้าแข็งโม ่ในโครงการ
ตามนโยบายตา่งๆ
ของรัฐ จติอาสาฯ "เราท า
ความดดีว้ยหัวใจ" 

200.0022 ก.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
42/63

1

22 3510100248225 นางสาวกนกรดา สนิ
สวุรรณ

จัดซือ้น ้าดืม่ ในโครงการตาม
นโยบายตา่งๆ
ของรัฐ จติอาสาฯ "เราท า
ความดดีว้ยหัวใจ" 

2,000.0022 ก.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
43/63

1

23 3510600799271 รา้นสมปราชญ ์งาน
ศลิป์

จา้งแกไ้ขป้ายชือ่พนักงาน
เทศบาลฯ 
จ านวน 3 ป้าย

150.0023 ก.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
13/63

1

24 3510600100472 นางศริขิวัญ ยองปัน จัดซือ้วัสดทุีใ่ชใ้นโครงการ
เพิม่ประสบการณ์การ
เรยีนรูเ้ด็กปฐมวัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

####### ###### ใบสัง่ซือ้
 55/2563

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

25 ############ หจก.ซ.ีซ.ีอเิลคทรคิ
 แอนด ์เอ็นจเินยีริง่ 
(ส านักงานใหญ)่

จัดจา้งซอ่มเครือ่งปรับอากาศ
 จ านวน 4 เครือ่ง งานบรหิาร
ท่ัวไปฯ

####### ###### ใบสัง่
จา้ง 

36/2563

1

26 3510600559190 รา้นชิน้เดยีวก็ท า 
โดยนางสรุนิพร 
จันทรศ์ลิป์

จา้งเหมาจัดท าป้ายไวนลิ 
โครงการเพิม่
ประสบการณ์การเรยีนรูเ้ด็ก
ปฐมวัย ประจ าปี

900.00   ###### ใบสัง่
จา้ง  

37/2563

1

27 3510600165825 นายฉัตรมงคล มณี
วงค์

จา้งเหมาบคุคลธรรมดา
ปฏบิัตงิานพนักงานดับเพลงิ

17,419.00 31 ก.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
31/63

1

28 0515560001363 บรษัิท วพิรหมชยั 
ป่าซาง จ ากดั

จัดซือ้วัสดกุอ่สรา้ง จ านวน 4 

รายการ
1,130.0031 ก.ค. 63 ใบสัง่ซือ้

44/63

1

29 3510600717356นายประหยดั  กณัธาทรัพย์จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน
ดแูลรักษาและ
จัดสวนสาธารณะเฉลมิพระ
เกยีรตฯิ ก าหนดระยะ
เวลาจา้งเหมา 2 (สอง) เดอืน

####### ###### บันทกึ
ตกลง
จา้ง  
(กศ)

40/2563

1

30 1529900945658นางสาวภาณุฤทัย  ธวิงศษ์าจา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน
ประสานงานท่ัวไปของ
โรงเรยีนอนุบาล/ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าซาง ก าหนด
ระยะเวลาจา้งเหมา 1 (หนึง่)

####### ###### บันทกึ
ตกลง
จา้ง  
(กศ)

41/2563

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

31 1510100280360นางสาวกานตพ์ชิชา จันทะวรรณ์จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน
ผูช้ว่ยดแูลเด็กเล็กโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 
ก าหนดระยะเวลาจา้งเหมา 1 

(หนึง่) เดอืน 
ตัง้แตว่ันที ่3 สงิหาคม ถงึวันที่

####### ###### บันทกึ
ตกลง
จา้ง  
(กศ)

42/2563

1

32 3510200542673 รา้นมหาวันถว้ยรางวัล จา้งท าตรายาง 190.00   ###### ใบสัง่จา้ง
32/63

1

33 3720100696579 รา้นเอนกการชา่ง 
โดยนายเอนก ยศ

ศักดิศ์รี

จา้งเหมาซอ่มแซมและ
ตรวจเช็คครภัุณฑ์
ยานพาหนะและขนสง่ 
รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบยีน กพต 146 

1,360.00 3 ส.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
019/256

3

1

34 0515545000157 นายณัฐพล ปราบ
สมชยั

จา้งซอ่มแซมเครือ่งพมิพ์ 2,950.00 5 ส.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
134/256

3

1

35 3510600758478 นางฟองค า กติิ จัดซือ้น ้าแข็งโม ่ในโครงการ
ตามนโยบายตา่งๆ
ของรัฐ จติอาสาฯ "เราท า
ความดดีว้ยหัวใจ" 

200.00 6 ส.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
45/63

1

36 3510100248225นางสาวกนกรดา สนิสวุรรณจัดซือ้น ้าดืม่ ในโครงการตาม
นโยบายตา่งๆ
ของรัฐ จติอาสาฯ "เราท า
ความดดีว้ยหัวใจ" 

2,000.00 6 ส.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
46/63

1

37 3510100719775 รา้นอนุชา จัดซือ้ถงุด า ในโครงการตาม
นโยบายตา่งๆ
ของรัฐ จติอาสาฯ "เราท า
ความดดีว้ยหัวใจ" 

150.00 6 ส.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
47/63

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

38 0505521000033 บรษัิท เจรญิมอเตอร ์
เชยีงใหม ่จ ากดั 
สาขา ล าพนู

จา้งเหมาตรวจเช็ค/ซอ่มแซม
รถยนตห์มายเลขทะเบยีน 
นข-3446

3,630.00 6 ส.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
14/63

1

39 3510101050704 รา้น เอยแูอท ล าพนู จา้งท าป้ายไวนลิโครงการ
ปลกูตน้ไม ้
เฉลมิพระเกยีรตฯิ จ านวน 1 

480.00 6 ส.ค. 63 ใบสัง่จา้ง
15/63

1

40 ############ รา้นลานทอง
พลาสตกิ

จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ โครงการ
ประชาชนรว่มใจตดิตัง้บอ่ดัก
ไขมัน

2,000.00 6 ส.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
065/256

3

1

41 0515560001363 บรษัิท วพิรหมชยั 
ป่าซาง จ ากดั

จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ โครงการ
ประชาชนรว่มใจตดิตัง้บอ่ดัก
ไขมัน

1,035.0010 ส.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
066/256

3

1

42 0515538000091 บรษัิท เอพ ี
คอมพวิเตอร ์แอนด ์
เทเลโฟน จ ากดั

จา้งเหมาซอ่มแซมและ
ตรวจเช็คครภัุณฑ์
คอมพวิเตอร ์เครือ่งส ารอง
ไฟฟ้า หมายเลข
ครภัุณฑ ์416-60-0102 และ 
416-60-0103จ านวน 2 

เครือ่ง เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิัตงิานกองคลัง

1,800.0011 ส.ค. 63ใบสัง่จา้ง
020/256

3

1

43 3720100696579 รา้นเอนก โดยนาย
เอนก 

ยศศักดิศ์รี

จา้งเหมาซอ่มแซมและ
บ ารงุรักษารถจักรยานยนต์
กองชา่ง ทะเบยีน ขจพ411

ลพ ทีใ่ชป้ฏบิัตงิานกองชา่ง

550.0011 ส.ค.63 ใบสัง่จา้ง
021/256

3

1

44 0515560001584บรษัิท ศวิดล สเตชัน่เนอรี ่จ ากดัจัดซือ้วัสดสุ านักงาน จ านวน 2
 รายการ เพือ่ใชใ้นโครงการ
พัฒนาการเรยีนการสอนโดย
เนน้เด็กเป็นส าคัญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

478.00 ###### ใบสัง่ซือ้
 56/2563

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

45 3510600559190 รา้นชิน้เดยีวก็ท า 
โดยนางสรุนิพร 
จันทรศ์ลิป์

จา้งเหมาจัดท าป้ายไวนลิ 
โครงการพัฒนา
การเรยีนการสอนโดยเนน้เด็ก
เป็นส าคัญ 

####### ###### ใบสัง่
จา้ง  

38/2563

1

46 3501900138085 รตุติก์ารชา่ง จา้งเหมาซอ่มแซมรถบรรทกุ
น ้า หมายเลขทะเบยีน
80-6332

####### ###### ใบสัง่จา้ง
34/63

1

47 515545000157 บรษัิท แอดวานซ ์
คอมพวิเตอร์

เน็ตเวริด์ เซอรว์สิ 

จา้งซอ่มเครือ่งปริน้เตอร ์
หมายเลขครภัุณฑ ์
478-60-0033

963.00   ###### ใบสัง่
จา้ง  

39/2563

1

48 515538000091 บรษัิท เอ.พ.ี

คอมพวิเตอร ์แอนด ์ 
    เทเลโฟน จ ากดั

จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์
จ านวน 1 รายการ งานบรหิาร
ท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา

2690.00 ###### ใบสัง่ซือ้
 57/2563

1

49 	35012008442

03

นายศรทีนุ  อรปิรยิะ
กลุ

จา้งเหมารถแบ็คโฮขดุดนิ 
เพือ่ซอ่มแซมทอ่สง่น ้า
เพือ่การเกษตรของสถานสีบู
น ้าดว้ยไฟฟ้า
บา้นทา่ตน้งิว้ บรเิวณขา้งป่า
ชา้บา้นสนันา

4,500.0013 ส.ค.63 ใบสัง่จา้ง
22/2563

1

50 352010148830

1

รา้น เอ็นอาร ์แอร ์
เซอรว์สิ

จา้งเหมาตรวจเช็ค/ซอ่มแซม
เครือ่งปรับอากาศอาคาร
ส านักงานหลังใหม่

3,300.0013 ส.ค.63 ใบสัง่จา้ง
16/63

1

51 351010085121

5

พัสกรการเกษตร จัดซือ้วัสดกุารเกษตร (ดนิ) 1,250.0013 ส.ค.63 ใบสัง่ซือ้
50/63

1

52 352030053230

0

นายอวยพร เกษณา จัดซือ้วัสดสุ านักงาน 4,915.0013 ส.ค.63 ใบสัง่ซือ้
136/63

1

53 351060047098

9

รา้นหมฮูโีน่ 
โดยนายประสงค ์รัต

นงาม

จา้งเหมาบ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซมรถยนต ์ทะเบยีน
กข6402ลพ ทีใ่ชป้ฏบิัตงิาน
กองชา่ง

2,550.0014 ส.ค.63 ใบสัง่จา้ง
023/256

3

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

54 ############ รา้นฉางขา้วนอ้ยบรกิารคา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุ
ครภัุณฑ ์
รถบรรทกุขยะ 80-8396

3,630.0014 ส.ค.63 ใบสัง่จา้ง
078/256

3

1

55 0515560001584บรษัิท ศวิดล สเตชัน่เนอรี ่จ ากดัจัดซือ้วัสดสุ านักงาน จ านวน 6
 รายการ เพือ่ใชใ้นโครงการ
พัฒนาการเรยีนการสอนโดย
เนน้เด็กเป็นส าคัญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

1,502.00 ###### ใบสัง่ซือ้
 58/2563

1

56 	0515560001363บรษัิทวพิรหมชยั ป่าซางจัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัว 
จ านวน 1 รายการ 
เพือ่ใชก้วาดท าความสะอาด
ขา้งถนนและ

500.0019 ส.ค.63 ใบสัง่ซือ้
45/2563

1

57 ############ รา้นอกัษรศลิป์ จัดท าป้ายไวนัล
ประชาสมัพันธโ์ครงการ
ประชาชนรว่มใจตดิตัง้บอ่ดัก

450.0020 ส.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
068/256

3

1

58 ############ รา้นธวัชชยัเอกสาร จา้งเหมาท าเอกสาร
ประกอบการอบรมโครงการ
ประชาชนรว่มใจตดิตัง้บอ่ดัก

2,400.0020 ส.ค. 63ใบสัง่จา้ง
069/256

3

1

59 	0515560001363บรษัิทวพิรหมชยั ป่าซางซือ้วัสดกุอ่สรา้ง จ านวน 5 

รายการ เพือ่ใชใ้นการ
ด าเนนิงานออกส ารวจ
โครงการตา่งๆ ฯ

1,715.0021 ส.ค.63 ใบสัง่ซือ้
46/2563

1

60 5.13558E+11 นางศรสีมร พรมเศษ จา้งเหมาซอ่ม
เครือ่งปรับอากาศ

1,070.0021 ส.ค.63 ใบสัง่จา้ง
138/256

3

1

61 3510600799271รา้นสมปราชญ ์งานศลิป์จา้งท าป้ายโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
อปพร. และเจา้หนา้ทีง่าน
ป้องกนัและบรรเทา

560.0024 ส.ค. 63ใบสัง่จา้ง
36/63

1

62 3510101213191 รา้น พ.ีพ.ีกอ๊ปป้ี เท็ค จา้งถา่ยเอกสารวฒุบิัตร
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. และ
เจา้หนา้ทีง่านป้องกนัและ

900.0024 ส.ค. 63ใบสัง่จา้ง
37/63

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

63 0515560001584บรษัิท ศวิดล สเตชัน่เนอรี ่จ ากดัจัดซือ้วัสดสุ านักงาน
ประกอบการฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

900.0024 ส.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
38/63

1

64 0515538000091 บรษัิท เอ พ ี
คอมพวิเตอร ์แอนด ์
เทเลโฟน จ ากดั

จา้งเหมาตรวจเช็ค/ซอ่มแซม
เครือ่งพมิพ ์หมายเลขครภัุณฑ์
 478-61-0038

450.0026 ส.ค. 63ใบสัง่จา้ง
17/63

1

65 0515545000106บรษัิท น ้ามันป่าซางกรุป๊ จ ากดัจัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิ
ประกอบการฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

2,110.0027 ส.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
39/63

1

66 0515538000091 บรษัิท เอพ ี
คอมพวิเตอร ์แอนด ์
เทเลโฟน จ ากดั

จา้งเหมาซอ่มแซมและ
ตรวจเช็คครภัุณฑ์
คอมพวิเตอร ์เครือ่งส ารอง
ไฟฟ้า หมายเลข
ครภัุณฑ ์416-60-0104, 

416-60-0105 

และ 416-60-0106 จ านวน 3 

เครือ่ง เพือ่ใช ้

ในการปฏบิัตงิานกองคลัง

2,700.0031 ส.ค. 63ใบสัง่จา้ง
024/256

3

1

67 515560001363 บรษัิท วพิรหมชยั 
ป่าซาง จ ากดั

จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ โครงการ
ประชาชนรว่มใจตดิตัง้บอ่ดัก
ไขมัน

400.0031 ส.ค. 63 ใบสัง่ซือ้
070/256

3

1

68 	3510600824128 รา้นศรยีนต ์ป่าซาง ซือ้วัสดกุอ่สรา้ง จ านวน 2 

รายการ เพือ่ใชเ้ปลีย่นกบั
ครภัุณฑเ์ลือ่ยยนตข์องกองชา่ง

3,180.00 1 ก.ย.63 ใบสัง่ซือ้
49/2563

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

69 0515560001584บรษัิท ศวิดล สเตชัน่เนอรี ่จ ากดัจัดซือ้วัสดสุ านักงาน จ านวน 6
 รายการ เพือ่ใชใ้นโครงการ
พัฒนาการเรยีนการสอนโดย
เนน้เด็กเป็นส าคัญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
(กจิกรรมป้องกนัเด็กจมน ้า)

2,525.00 ###### ใบสัง่ซือ้
 60/2563

1

70 1529900945658นางสาวภาณุฤทัย  ธวิงศษ์าจา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน
ประสานงานท่ัวไปของ
โรงเรยีนอนุบาล/ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าซาง ก าหนด
ระยะเวลาจา้งเหมา 1 (หนึง่)

เดอืน ตัง้แตว่ันที ่3  สงิหาคม
 ถงึวันที ่

####### ###### บันทกึ
ตกลง
จา้ง  
(กศ)

43/2563

1

71 1510100280360นางสาวกานตพ์ชิชา จันทะวรรณ์จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน
ผูช้ว่ยดแูลเด็กเล็กโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง
 ก าหนด
ระยะเวลาจา้งเหมา 1 (หนึง่) 

เดอืน ตัง้แตว่ันที ่

####### ###### บันทกึ
ตกลง
จา้ง  
(กศ)

44/2563

1

72 	3510600824128 รา้นศรยีนต ์ป่าซาง ซือ้วัสดเุกษตร จ านวน 1 

รายการ เพือ่ใชเ้ปลีย่นเครือ่ง
ตัดหญา้แบบสะพายกองชา่ง

2,052.00 2 ก.ย.63 ใบสัง่ซือ้
50/2563

1

73 3720100696579 รา้นเอนกการชา่ง 
โดยนายเอนก ยศ

ศักดิศ์รี

จา้งเหมาตรวจเช็ค/ซอ่มแซม
รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน 
นข-3446

2,130.00 3 ก.ย. 63 ใบสัง่จา้ง
18/2563

1

74 ############ รา้นพ.ีอาร.์สตกิเกอร์ วัสดโุฆษณาและเผยแพร จา้ง
เหมาตดิสตกิเกอร์
หนา้หอ้ง

2,370.00 3 ก.ย. 63 ใบสัง่จา้ง
072/256

3

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

75 	3510600428419 นายสกล หอยแกว้ จา้งเหมารถแบ็คโฮขดุกอไผ่
และเศษวัชพชืใน
ล าเหมอืง บรเิวณบา้นหนอง
หอย ม.5 ต.ป่าซาง

4,500.00 8 ก.ย.63 ใบสัง่จา้ง
026/256

3

1

76 	0515560001363บรษัิทวพิรหมชยั ป่าซางซือ้วัสดกุอ่สรา้ง จ านวน 5 

รายการ เพือ่ใช ้

ซอ่มแซมฝ้าเพดานอาคาร
เอนกประสงค์

1,230.00 8 ก.ย.63 ใบสัง่ซือ้
51/2563

1

77 3510101050704 รา้น เอยแูอท ล าพนู จา้งท าป้ายไวนลิโครงการ
ฝึกอบรมมาตรฐานคณุธรรม
จรยิธรรมฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 1 

480.00 9 ก.ย. 63 ใบสัง่จา้ง
19/63

1

78 	0515563000481 บรษัิท เอก คอน
สตรัคชัน่ 

2020 จ ากดั

ซือ้วัสดกุอ่สรา้งดนิลกูรัง เพือ่
ใชใ้นการปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน ชมุชนบา้น
ลอ้ง-ดอนนา ม.2 

3,150.00 10 ก.ย.63 ใบสัง่ซือ้
53/2563

1

79 1491066230 รา้นโปรเกรส จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์
จ านวน 2 รายการ

2,650.0011 ก.ย. 63 ใบสัง่ซือ้
52/63

1

80 ############ รา้นอกัษรศลิป์ จัดท าป้ายไวนัล
ประชาสมัพันธโ์ครงการบ าบัด
น ้าเสยีดว้ยมอืเรา EM Ball 

ลดโลกรอ้น

900.0011 ก.ย. 63 ใบสัง่ซือ้
074/256

3

1

81 ############ นายองอาจ  โนหลา้ จัดซือ้วัสดโุครงการบ าบัดน ้า
เสยีดว้ยมอืเรา 
EM Ball ลดโลกรอ้น

1,300.0011 ก.ย. 63 ใบสัง่ซือ้
075/256

3

1

82 ############ รา้นอกัษรศลิป์ จัดท าป้ายไวนัล
ประชาสมัพันธโ์ครงการ 3Rs 

ประชารัฐ คัดแยกขยะ

450.0011 ก.ย. 63ใบสัง่จา้ง
077/256

3

1

83 ############รา้นเอนก โดยนายเอนก ยศศักดิศ์รีคา่ซอมบ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซม รถจักรยานยนต ์
1กข 6913

1,160.0011 ก.ย. 63ใบสัง่จา้ง
073/256

3

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

84 0515560001363บรษัิท วพิรหมชยั ป่าซาง จ ากดัจัดซือ้วัสดกุอ่สรา้ง งานกฬีา
และนันทนาการ จ านวน 2 

รายการ

860.00   ###### ใบสัง่ซือ้
 65/2563

1

85 0515560001363บรษัิท วพิรหมชยั ป่าซาง จ ากดัจัดซือ้วัสดกุอ่สรา้ง งาน
บรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
การศกึษา จ านวน 2 รายการ

930.00   ###### ใบสัง่ซือ้
 66/2563

1

86 ############ รา้นแอนไอเดยี 
โดย นางสธุัญญา  สุ

รวิรรณ

จา้งเหมาจัดท าป้ายไวนลิ 
โครงการอบรม
พัฒนาการประกนัคณุภาพ
ภายในและการบรหิาร
สถานศกึษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

####### ###### ใบสัง่
จา้ง 

42/2563

1

87 ############ รา้นแอนไอเดยี 
โดย นางสธุัญญา  สุ

รวิรรณ

จา้งเหมาจัดท าป้ายไวนลิ งาน
ระดับกอ่นวัยเรยีน
และประถมศกึษา จ านวน 1 

รายการ จ านวน

####### ###### ใบสัง่
จา้ง 

43/2563

1

88 ############ นางพัชรา จยิางกรู จัดซือ้วัสดสุ านักงาน ####### ###### ใบสัง่ซือ้
149/256

3

1

89 ############ รา้นศรยีนต ์ป่าซาง คา่ซอมบ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซม เครือ่งตัดหญา้

1,040.00 ###### ใบสัง่จา้ง
080/256

3

1

90 ############ รา้นฉางขา้วนอ้ยบรกิารวัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 
น ้ามันไฮโดรลคิ#68

680.00 ###### ใบสัง่ซือ้
079/256

3

1

91 ############ รา้นฉางขา้วนอ้ย
บรกิาร

คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุ
ครภัุณฑ์
รถบรรทกุขยะ 80-6099

2,880.00 ###### ใบสัง่จา้ง
081/256

3

1

92 0515538000091 บรษัิท เอพ ี
คอมพวิเตอร ์แอนด ์
เทเลโฟน จ ากดั

จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์
จ านวน 6 รายการ 
เพือ่ใชใ้นการปฏบิัตงิานกอง
คลัง

4,170.0016 ก.ย. 63 ใบสัง่ซือ้
55/2563

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

93 	0515560001363บรษัิทวพิรหมชยั ป่าซางซือ้วัสดกุอ่สรา้ง จ านวน 1 

รายการ เพือ่ใชท้ า
ฝารางระบายน ้า บา้นหนองส
ลกี ม.3 ต.ปากบอ่ง

2,100.00 18 ก.ย.63 ใบสัง่ซือ้
58/2563

1

94 3510200542673 รา้นมหาวันถว้ยรางวัล จา้งท าโลเ่กยีรตคิณุ ตาม
โครงการเชดิชเูกยีรตพินักงาน
 ลกูจา้งฯ จ านวน 2 ชิน้

1,400.00 18 ก.ย.63 ใบสัง่จา้ง
21/63

1

95 3510101213191 รา้น พ.ีพ.ีกอ๊ปป้ี เท็ค จา้งท าเกยีรตบิัตรพรอ้มกรอบ
 ตามโครงการเชดิชเูกยีรติ
พนักงาน ลกูจา้งฯ จ านวน 5 

ชดุ

1,100.00 18 ก.ย.63 ใบสัง่จา้ง
22/63

1

96 0515560001363บรษัิท วพิรหมชยั ป่าซาง จ ากดัจัดซือ้วัสดโุฆษณาและ
เผยแพร ่จ านวน 7 รายการ
งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั

####### ###### ใบสัง่ซือ้
 67/2563

1

97 0515560001363บรษัิท วพิรหมชยั ป่าซาง จ ากดัจัดซือ้วัสดเุกษตร จ านวน 1 

รายการ
380.00   ###### ใบสัง่ซือ้

53/63

1

98 3510101213191 นางสาวนติยา ชยัศรี จา้งเหมาถา่ยเอกสาร ####### ###### ใบสัง่จา้ง
153/63

1

99 3720100696579 รา้นเอนกการชา่ง 
โดยนายเอนก ยศ

ศักดิศ์รี

จา้งเหมาซอ่มแซมและ
ตรวจเช็คครภัุณฑ์
ยานพาหนะและขนสง่ 
รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบยีน 1 กฉ - 
4942 ล าพนู 
เพือ่ใชใ้นการปฏบิัตงิานกอง
คลัง

370.0023 ก.ย. 63ใบสัง่จา้ง
028/256

3

1

100 3520300532300 นายอวยพร เกษณา จัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัว 860.0023 ก.ย. 63 ใบสัง่ซือ้
161/256

3

1



วันที่ เลขที่

ล าดั
บที่

เลขประจ าตัวผู ้
เสยีภาษี/เลข

ชือ่ผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้ง
(4)

จ านวน
เงนิรวม

เอกสารอา้งองิ (6) เหตผุล
สนับสนุน

101 ############ รา้นธวัชชยัเอกสาร จา้งเหมาท าเอกสาร
ประกอบการอบรมโครงการ 
3Rs ประชารัฐ คัดแยกขยะ

1,250.0023 ก.ย. 63ใบสัง่จา้ง
076/256

3

1

102	3510100355781 นายสนัธาน วงค์
จันติ๊บ

จา้งเหมารถแบ็คโฮขดุเปลีย่น
ทอ่ บรเิวณรมิถนน 
ม.5 ชมุชนปากบอ่ง ต.ปากบอ่ง

4,500.00 28 ก.ย.63 ใบสัง่จา้ง
029/256

3

1

รวมท ัง้ส ิน้ ########

หมายเหต ุ : เง ือ่นไขการบนัทกึขอ้มลู

1. ระบลุ าดับทีเ่รยีงตามล าดับวันทีท่ีม่กีารจัดซือ้จัดจา้ง

2. ระบเุลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีหรอืเลขประจ าตัวประชาชนของผูป้ระกอบการ

3. ระบชุือ่ผูป้ระกอบการ

4. ระบรุายการพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจา้งในแตล่ะครัง้ เชน่ ซือ้วัสดสุ านักงาน ซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิ จา้งซอ่มรถยนต ์เป็นตน้

5. ระบจุ านวนเงนิรวมทีม่กีารตัดซือ้จัดจา้งในแตล่ะครัง้ กรณีทีใ่บเสร็จรับเงนิมหีลายรายการใหร้วมจ านวนเงนิทีจั่ดซือ้จัดจา้งทกุรายการ

6. ระบวุันที/่เลขทีข่องสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื หรอืหลักฐานการจา่ยเงนิ เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ

7. ระบเุหตผุลสนับสนุนในการจัดซือ้จัดจา้งนัน้ โดยระบเุป็นเลขอา้งองิ ดังนี้

1 หมายถงึ การจัดซือ้จัดจา้งตามหนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0405.4/ว322 ลงวันที ่24 สงิหาคม 2560

              ยกเวน้การจัดซือ้จัดจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

2 หมายถงึ การจัดซือ้จัดจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

3 หมายถงึ การจัดซือ้จัดจา้งตามหนังสอืคณะกรรมการวนิฉัิยปัญหาจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ

              ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที ่9 มนีาคม 2561

4 หมายถงึ การจัดซือ้จัดจา้งกรณีอืน่ๆ นอกเหนอืจาก 1-3





 


























