
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม 

เร่ือง สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม มีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2563 ได้
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดดือนพฤษภาคม 2563 ตามตารางรายงานผลแนบท้ายประกาศนี้ 
               เดพื่อเดป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเดนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม  โดย
ปฏิบัติให้เดป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเดกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเดมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 7 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามมาตรา 44 ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ
เดปิดเดผยข้อมูลเดกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี  รายการเดกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีจะด าเดนินการใน
ปีงบประมาณนั้นๆ และสัญญาใดๆ ท่ีมีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้      
ณ สถานท่ีท าการของส่วนราชการและระบบเดครือข่ายสารสนเดทศของส่วนราชการ ท้ังนี้ การเดปิดเดผยข้อมูลดังกล่าว
จะต้องไม่ก่อให้เดกิดความได้เดปรียบ หรือเดสียเดปรียบ หรือความเดสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
    
  
  ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 

    
    

  

 

(นายแดนชัย บุลมาก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



     
องค์การบรหิารสว่นต าบลโป่งงาม 

                       

     รายงานการก่อหน้ีผูกพนั     

 

           

 

 
         

                

ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

1 ธารทพิย์ ไดนาโม แอร์ 427/2563 (CNTR-
0210/63) 

05/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุยานพาหนะและ
ขนสง่ 

  9,600.00 9,600.00 

2 นายอสันี ฉลวย 430/2563 (CNTR-
0213/63) 

12/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์
องคก์ร 

16,000.00 16,000.00 

3 บรษิทั ซุปเปอร์เครือ่งช ั่ง
เชียงราย จ ากดั 

446/2563 (CNTR-
0214/63) 

15/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจดัซ้ือเครือ่งช ั่ง
น ้าหนกัแบบดจิติอล 

24,075.00 24,075.00 

4 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วุฒิ
กานต์ 

447/2563 (CNTR-
0212/63) 

12/05/2563 งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

โครงการขุดลอกล าน ้าโป่ง
(บรเิวณฝายลุงไหว) หมู ่9 

310,000.00 310,000.00 

5 รา้นน้องแกม้ โดย นาง
วาสนา  จรุงวฒันา 

490/2563 (CNTR-
0221/63) 

21/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุส านกังาน   27,818.00 27,818.00 

6 รา้น นุ้ยโรงกลงึ 493/2563 (CNTR-
0222/63) 

21/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ
ซอ่มแซม 

  5,280.00 5,280.00 

7 หา้งหุน้สว่นจ ากดั แมจ่นั 
ปริน้ติง้ 

494/2563 (CNTR-
0228/63) 

25/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์   39,200.00 39,200.00 

8 นายจรญั  จนัทาพูน 496/2563 (CNTR-
0220/63) 

20/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

โครงการกอ่สรา้งหลงัคา
ทางเดนิเชือ่มอาคารเรียนไป
หอ้งน ้าและโรงอาหาร 

79,000.00 79,000.00 

9 บรษิทั ที.เอ็น.พี.วสัดุ
ภณัฑ์ จ ากดั 

498/2563 (CNTR-
0235/63) 

26/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง   11,442.00 11,442.00 

10 บรษิทั เอ็มเอ็นเคมีคอล
999 จ ากดั 

499/2563 (CNTR-
0224/63) 

25/05/2563 งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่ 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคไขเ้ลือดออก 

11,640.00 11,640.00 

11 หา้งหุน้สว่นจ ากดั 111 
พานิช 

500/2563 (CNTR-
0230/63) 

25/05/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศกึษา โครงการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นผาฮี้ 
 
 

25,900.00 25,900.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

12 หา้งหุน้สว่นจ ากดั 111 
พานิช 

501/2563 (CNTR-
0227/63) 

25/05/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศกึษา โครงการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTVศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นถ า้ 

25,900.00 25,900.00 

13 หา้งหุน้สว่นจ ากดั 111 
พานิช 

502/2563 (CNTR-
0226/63) 

25/05/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศกึษา โครงการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นหว้ยปูแกง 

25,900.00 25,900.00 

14 หา้งหุน้สว่นจ ากดั 111 
พานิช 

503/2563 (CNTR-
0225/63) 

25/05/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศกึษา โครงการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

25,900.00 25,900.00 

15 นางรตัน์ อุดทา 505/2563 (CNTR-
0231/63) 

25/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วกบัการ
รบัรองและพธิีการ 

  7,875.00 7,875.00 

16 นายจามอ แสงไมห้ยก 506/2563 (CNTR-
0232/63) 

25/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วกบัการ
รบัรองและพธิีการ 

  1,500.00 1,500.00 

17 บรษิทั ซุปเปอร์เครือ่งช ั่ง
เชียงราย จ ากดั 

507/2563 (CNTR-
0234/63) 

26/05/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจดัซ้ือเครือ่งช ั่ง
น ้าหนกัแบบสปรงิ 

3,800.00 3,800.00 

18 บรษิทั ซุปเปอร์เครือ่งช ั่ง
เชียงราย จ ากดั 

508/2563 (CNTR-
0233/63) 

26/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจดัซ้ือเครือ่งช ั่ง
น ้าหนกัแบบสปรงิ 

1,900.00 1,900.00 

19 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วุฒิ
กานต์ 

63057131199 12/05/2563 งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

โครงการขุดลอกล าน ้าโป่ง
(บรเิวณฝายลุงไหว) หมู ่9 

0.00   

20 นางวฒันา แซมรมัย์ 63-45-00111-
5320100-00026 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

21 นายสมจติต์ กอ๋งแกว้ 63-45-00111-
5320100-00027 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

22 นางบวันาค ป้อสีลา 63-45-00111-
5320100-00028 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

23 นายอุทศิ  สงัเจรญิ 63-45-00111-
5320100-00029 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

24 นายสมจติต์ กอ๋งแกว้ 63-45-00111-
5320100-00030 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

25 นางวฒันา แซมรมัย์ 63-45-00111-
5320100-00031 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

26 นางบวันาค ป้อสีลา 63-45-00111-
5320100-00032 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

27 นายอุทศิ  สงัเจรญิ 63-45-00111-
5320100-00033 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

28 นายสมคดิ ปญัญากุลา
รกัษ์ 

63-45-00111-
5320300-00043 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

10,000.00 10,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

29 นางสาวกาญจนา นฤ
ประชา 

63-45-00111-
5320300-00044 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

30 นายณฐัวุฒ ิจนัทาพูน 63-45-00111-
5320300-00045 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

31 นายอ านาจ จนัทาพูน 63-45-00111-
5320300-00046 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

32 นายสุพฒัชยั สมเล็ก 63-45-00111-
5320300-00047 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

33 นายชนะศกึ นาใจ 63-45-00111-
5320300-00048 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

34 นายฐติพิงศ์ ชืน่พงศ์
ประยูร 

63-45-00111-
5320300-00049 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

35 นางสาววไิลลกัษณ์ เสาร์
ค านวล 

63-45-00111-
5320300-00050 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

36 นางสาวณฎัฐา ศกัดิแ์สน 63-45-00111-
5320300-00051 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

37 นายสมนึก ใจสูง 63-45-00111-
5320300-00052 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

38 นางสาวมะลวิลัย์ เทียน
แกว้ 

63-45-00111-
5320300-00054 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

3,300.00 3,300.00 

39 นายสมคดิ ปญัญากุลา
รกัษ์ 

63-45-00111-
5320300-00055 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

10,000.00 10,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

40 นางสาวกาญจนา นฤ
ประชา 

63-45-00111-
5320300-00056 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

41 นายณฐัวุฒ ิจนัทาพูน 63-45-00111-
5320300-00057 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

42 นายอ านาจ จนัทาพูน 63-45-00111-
5320300-00058 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

43 นายสุพฒัชยั สมเล็ก 63-45-00111-
5320300-00059 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

44 นายชนะศกึ นาใจ 63-45-00111-
5320300-00060 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

45 นายฐติพิงศ์ ชืน่พงศ์
ประยูร 

63-45-00111-
5320300-00061 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

46 นางสาววไิลลกัษณ์ เสาร์
ค านวล 

63-45-00111-
5320300-00062 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

47 นายสมนึก ใจสูง 63-45-00111-
5320300-00063 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

48 นางสาวณฎัฐา ศกัดิแ์สน 63-45-00111-
5320300-00064 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

49 นางสาวมะลวิลัย์ เทียน
แกว้ 

63-45-00111-
5320300-00065 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

50 นางกรกนก ชยัสุรนิทร์ 63-45-00113-
5320300-00024 

01/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

51 นางสาวนภารตัน์ จุมปา 63-45-00113-
5320300-00025 

01/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

52 นางอารีรตัน์ กลัยา 63-45-00113-
5320300-00026 

01/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

53 นางสาวปวีณ์นุช ประมะ
สนิ 

63-45-00113-
5320300-00027 

01/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

54 นางสาวนภารตัน์ จุมปา 63-45-00113-
5320300-00028 

22/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

55 นางกรกนก ชยัสุรนิทร์ 63-45-00113-
5320300-00029 

22/05/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

56 นายวุฒชิยั มุกพลอย 63-45-00211-
5320300-00022 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

57 นายลขิติ อุดทา 63-45-00211-
5320300-00023 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

58 นางสาวจารยิา เด็ดขาด 63-45-00211-
5320300-00024 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

59 นายประชนั ยามเย็น 63-45-00244-
5320300-00035 

01/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

60 นายวชิา นาใจ 63-45-00244-
5320300-00036 

01/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

61 นายนพดล สุทธวิงค์ 63-45-00244-
5320300-00037 

01/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

          



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

62 นายธีรเทพ สงิหด ารงกุล 63-45-00244-
5320300-00038 

01/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

63 นายประชนั ยามเย็น 63-45-00244-
5320300-00043 

22/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

64 นายวชิา นาใจ 63-45-00244-
5320300-00044 

22/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

65 นายนพดล สุทธวิงค์ 63-45-00244-
5320300-00045 

22/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

66 นายธีรเทพ สงิหด ารงกุล 63-45-00244-
5320300-00046 

22/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

67 หา้งหุน้สว่นจ ากดั คลงั
ครวัเรือนซพัพลาย 

63-45-00244-
5320300-00048 

13/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 693.00 693.00 

68 ลุงตากอ่สรา้ง 63-45-00244-
5320300-00050 

21/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 430.00 430.00 

69 หว้ยไครค้า้ถงั 63-45-00244-
5320300-00051 

25/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 3,360.00 3,360.00 

70 รา้นจงเจรญิกจิเกษตร 63-45-00244-
5320300-00052 

25/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 2,195.00 2,195.00 

71 นายส าราญ ปินตาดวง 63-45-00311-
5320100-00009 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 10,000.00 10,000.00 

72 นายส าราญ ปินตาดวง 63-45-00311-
5320100-00010 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 
 
 
 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 10,000.00 10,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

73 นายเกรียงไกร  ตาตุน่
แกว้ 

63-45-00311-
5320300-00011 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการกองชา่ง 9,000.00 9,000.00 

74 นายชนินท์  ใหมห่มอ้ 63-45-00311-
5320300-00012 

01/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการกองชา่ง 9,000.00 9,000.00 

75 นายเกรียงไกร  ตาตุน่
แกว้ 

63-45-00311-
5320300-00013 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการกองชา่ง 9,000.00 9,000.00 

76 นายชนินท์  ใหมห่มอ้ 63-45-00311-
5320300-00014 

22/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการกองชา่ง 9,000.00 9,000.00 

77 บรษิทั วรรธน์สรร จ ากดั CNTR-0019/63-8 21/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 295,200.00 295,200.00 

78 หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0215/63 15/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
ประจ าเดอน เมษายน 2563 

30,000.00   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0215/63-1 15/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
ประจ าเดอน เมษายน 2563 

12,381.00 12,381.00 

79 หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0216/63 15/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 20,000.00   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0216/63-1 15/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 6,942.00 6,942.00 

80 หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0217/63 15/05/2563 งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่ 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคไขเ้ลือดออก 

1,200.00   



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0217/63-1 15/05/2563 งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่ 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคไขเ้ลือดออก 

406.05 406.05 

81 หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0218/63 19/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ คา่จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลงิและ
หลอ่ลืน่ (น ้ามนัรถยนต์
สว่นกลาง)ตามโครงการจดัซ้ือ
วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
ประจ าเดือน เมษายน 2563 

20,000.00   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0218/63-1 21/05/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ คา่จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลงิและ
หลอ่ลืน่ (น ้ามนัรถยนต์
สว่นกลาง)ตามโครงการจดัซ้ือ
วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
ประจ าเดือน เมษายน 2563 

8,774.21 8,774.21 

82 รา้น ส.ไผง่าม แมส่าย CNTR-0219/63 19/05/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 2,800.00 2,800.00 

รวม 1,461,211.26 

 


