
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

1 1509901302211 น.ส.กัณฑิกา  ปาลี จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00      1-ต.ค.-62  1/2563 จัดซ้ือจัดจ้างตาม
2 1509901271251 นายคมกริช  วงค์คม จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00      1-ต.ค.-62  2/2563 ตามมาตรา 96 วรรค 2
3 1509901378595 น.ส.เจนจิรา  เสกิละ จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00      1-ต.ค.-62  3/2563
4 3510100617514 นายศรีวัน อิก าเหนิด จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00      1-ต.ค.-62  4/2563
5 1580400086291 นายปฐมพงษ์  ภูบุ่บผา จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00      1-ต.ค.-62  5/2563
6 1509901245765 น.ส.พิรัญญา  ค าทา จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00      1-ต.ค.-62  6/2563
7 1509901677568 นายศุภวัฒน์  ทองอิน จ้างเหมาบุคคล ส านักปลัด 48,000.00      1-ต.ค.-62  7/2563
8 1510100144628 น.ส.สุภาพร  อินทรภิรมย์ จ้างเหมาบุคคล กองคลัง 48,000.00      1-ต.ค.-62  8/2563
9 1509900938031 น.ส.พรนิภา  ศรีไม้ จ้างเหมาบุคคล กองคลัง 48,000.00      1-ต.ค.-62  9/2563

10 1509900666121 น.ส.กรธิกา  สายหล้า จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00      1-ต.ค.-62  10/2563
11 3510100603254 นายวิเชียร  ธินันชัย จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00      1-ต.ค.-62  11/2563
12 3570700532412 นายบุญฤทธิ ์ ค าอิ่น จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00      1-ต.ค.-62  12/2563
13 1509900152810 นายณรงค์  ปวงกันทา จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00      1-ต.ค.-62  13/2563
14 1509901678815 น.ส.สุกัญญา  จันต๊ะตึง จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา 102,000.00    1-ต.ค.-62  14/2563
15 1570500206426 น.ส.อภิษฎา  ดวงเงิน จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา 102,000.00    1-ต.ค.-62  15/2563
16 1510100189826 น.ส.สุพัตรา  จี้ตะนัน จ้างเหมาบุคคล กองการศึกษา 102,000.00    1-ต.ค.-62  16/2563
17 0515538000091 บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตร 2,100.00        8-พ.ย.-62  6/2563

เทเลโฟน

เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2562 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน
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เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิง
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องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

18 0105537139145 บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั จัดซ้ือหมึกเคร่ืองโรเนียว 2,140.00        15-พ.ย.-62  9/2563
19 0505557004730 บริษัท โตโยต้าริช จ ากัด จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 2,751.83        22-พ.ย.-62  29/2563

หมายเลขทะเบียน กฉ-3058
20 0505555003663 บริษทั ซัคเซสไอทเีซ็นเตอร์ จ ากัด จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 3,500.00        22-พ.ย.-62  30/2563

แบบพกพา-กองการศึกษา
21 0515538000091 บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 4,460.00        25-พ.ย.-62  14/2563

เทเลโฟน
22 0513547000501 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ใจเจริญ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 4,825.70        29-พ.ย.-62  32/2563

หมายเลขทะเบียน กข-5791
23 1509900666121 น.ส.กรธิกา  สายหล้า จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00      2-ธ.ค.-62  33/2563
24 3570700532412 นายบุญฤทธิ ์ ค าอิ่น จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00      2-ธ.ค.-62  34/2563
25 1509900152810 นายณรงค์  ปวงกันทา จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00      2-ธ.ค.-62  35/2563
26 1509900855195 นายวุฒิกรณ์  มหาไม้ จ้างเหมาบุคคล กองช่าง 16,000.00      2-ธ.ค.-62  36/2563
27 3510100948740 นายอนุพล  ปาลี จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 300.00           2-ธ.ค.-62  37/2563
28 3510100707271 ร้านภัทรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 2,340.00        2-ธ.ค.-62  38/2563
29 3669700024571 นายกฤตยเกียรต์ิ  อิ่มจาด จ้างเหมาบุคคล ประจ ารถ EMS 20,000.00      16-ธ.ค.-62  40/2563
30 3519900028376 นางรัชนีวรรณ  ทะริยะ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 1,800.00        18-ธ.ค.-62  42/2563
31 0515560001584 บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,970.00        17-ธ.ค.-62  17/2563



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
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เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2562 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

914,187.53   รวมทัง้สิ้น


