
ล ำดบั เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะ เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลทีค่ดัเลือก
ที่ เลขบัตรประชำชน ซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

1 094400018251 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน จดัซ้ือแบบพิมพ ์จ านวน 3 รายการ 1,805.- ใบสัง่ซ้ือ เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
เลขท่ี -

ลงวนัท่ี 2 พ.ย. 61
2 0145557003397 บ.วายบีบีเทคโนโลยจี  ากดั จดัซ้ืออุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน 30,000.- สัญญาหรือขอ้ตกลง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง

โครงการพฒันาการศึกษา เลขท่ี 27/2562
(DLTV) จ านวน 1 ชุด ลงวนัท่ี 12 พ.ย. 61

3 3149900518504 ร้านทรัพยหิ์รัญการคา้ จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,600.- ใบสัง่ซ้ือ เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
คลอรีนน ้า 10% บรรจุ20กก./ถงั เลขท่ี 28/2562
ถงัละ 280 บาท จ านวน 270 ถงั ลงวนัท่ี 19 พ.ย. 61

4 3140700068418 น.ส.นงคล์กัษณ์  มาศจรัส จา้งเหมาบริการบุคคลจดมาตรน ้า 9,827.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
และเก็บค่าน ้าประปา ประจ าเดือน เลขท่ี 31/2562
พฤศจิกายน ลงวนัท่ี 15 พ.ย.61

5 3140700067951 นายฉลาด  เครือพนัธ์ จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยัฯ 6,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
ประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 32/2562

ลงวนัท่ี 30พ.ย.61
6 3140700220023 น.ส.ส าลี  เปรมลาภ จา้งเหมาบุคคลท าหนา้ท่ีดูแลรักษา 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง

ความสะอาดฯประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 33/2562
ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน พฤศจิกำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนขล้อ  อ ำเภอบำงปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ล ำดบั เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะ เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลทีค่ดัเลือก
ที่ เลขบัตรประชำชน ซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

7 3140700070749 นางสมใจ  ประสพเนตร์ จา้งเหมาบุคคลท าหนา้ท่ีดูแล 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
รักษาความสะอาดฯ เลขท่ี 34/2562
ประจ าเดือนธนัวาคม ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 61

8 3140700213191 นายสมใจ  ศรีมหาโพธ์ิ จา้งเหมาบุคคลท าหนา้ท่ีดูแล 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
รักษาความสะอาดฯ เลขท่ี 35/2562
ประจ าเดือนธนัวาคม ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 61

9 3140700078031 นายถวิล   ส ารวล จา้งเหมายบุคคลท าหนา้ท่ีดูแล 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
ระบบประปา ประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 36/2562

ลงวนัท่ี 30 พ.ย. 61
10 3140700219718 นายชูชาติ   ผดุงผิว จา้งเหมายบุคคลท าหนา้ท่ีดูแล 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง

ระบบประปา ประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 37/2562
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.61

11 3140700218711 นายอ านาจ  สมสถาน จา้งเหมาคนงานประจ ารถยนต์ 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
บรรทุกน ้าดบัเพลิงประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 38/2562

ลงวนัท่ี 30 พ.ย.61
12 3190800086990 นายธวชั  ขนัตี จา้งเหมาคนงานประจ ารถยนต์ 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง

บรรทุกน ้าดบัเพลิงประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 39/2562
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.61

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน พฤศจิกำยน 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนขล้อ  อ ำเภอบำงปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ



ล ำดบั เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะ เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลทีค่ดัเลือก
ที่ เลขบัตรประชำชน ซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

13 31407000222697 นายพทัธนนัท ์ แสนสุข จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
บรรทุกขยะ ประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 40/2562

ลงวนัท่ี 30 พ.ย.61
14 5330700025055 นายบุญน าเน่ืองนิตย ์แกว้ละมุน จา้งเหมาคนงานประจ ารถยนต์ 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง

บรรทุกขยะ ประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 42/2562
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.61

15 3250500073743 นายเล่ือน  ค  าแกว้ จา้งเหมาคนงานประจ ารถยนต์ 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
บรรทุกขยะ ประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 41/2562

ลงวนัท่ี 30 พ.ย.61
16 31306000351461 นายสุริยาพร  โฮมแพน จา้งเหมาคนงานประจ ารถยนต์ 9,000.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง

บรรทุกขยะ ประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 43/2562
ลงวนัท่ี 30 พ.ย.61

17 3140700077557 นางปรานอม  ศรีสุวรรณ์ จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 23,160.- ใบสัง่จา้ง เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นละถูกตอ้ง
ส าหรับศพด.ประจ าเดือนธนัวาคม เลขท่ี 45/2562

ลงวนัท่ี 30 พ.ย.61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน ตุลำคม 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนขล้อ  อ ำเภอบำงปะหัน  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



 - รับทราบ/รายงานผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบและเห็นควรประกาศ
ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผย

(ลงช่ือ)......................................................
           (นางสาวศิรินทร์ทิพย ์  พนัธุ์ไม)้
                    ผูอ้  านวยการกองคลงั


