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

1 5550500673795 ร้านค ากองวัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 600.00           5-ก.พ.-62 23/2562 จัดซ้ือจัดจ้างตาม
2 3510101120664 ไอ.ซี.คอมพวิเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,240.00        5-ก.พ.-62 24/2562 ตามมาตรา 96 วรรค 2
3 3510100707271 ร้านภัทรศิลป์ จ้างท าป้ายไวนิล 240.00           12-ม.ีค.-62 63/2562
4 3510100707271 ร้านภัทรศิลป์ จ้างท าป้ายไวนิล 1,800.00        22-ม.ีค.-62 68/2562
5 0505549000844 บริษัท นอร์ทเวฟ จ ากัด ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 3,588.25        26-ม.ีค.-62 71/2562

หมายเลขทะเบียน กง-7304 
6 3191100219092 นายปรีชา  ผ่องฉวี ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 2,950.00        19-เม.ย.-62 89/2562

หมายเลขทะเบียน กง-7304 
11,418.25      

เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ.2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน



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

1 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           4-ก.พ.-62 00343/62 ว.119
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม
อาชีพฯ

2 3501100061363 นายบญัชา รินค า ค่าของทีร่ะลึกไวนิลโครงการ 3,000.00        4-ก.พ.-62 00344/62 ว.119
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม
อาชีพฯ

3 1509900409110 นางเสาวนีย์ อินทแิสน ค่าเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ต่างๆ 5,000.00        11-ก.พ.-62 00375/62 ว.119
โครงการแข่งขันกีฬาต าบลต้าน
ยาเสพติดฯ

4 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 3,900.00        11-ก.พ.-62 00376/62 ว.119
แข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติดฯ

5 3510101324219 นายเดช อิก าเหนิด จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 9,000.00        11-ก.พ.-62 00377/62 ว.119
แข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติดฯ

6 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 3,000.00        14-ก.พ.-62 00388/62 ว.119
งานวันเด็ก

7 3501300365234 นายสุทศัน์ สมพงษ์ จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 7,500.00        5-ม.ีค.-62 00432/62 ว.119
เตียวขึ้นดอยงุ้ม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ.2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

เอกสารอ้างอิง



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

8 3510101375247 นางแสงหล้า ปาลี จ้างเหมาจัดท าเคร่ืองสักการะ 10,000.00      5-ม.ีค.-62 00433/62 ว.119
โครงการเตียวขึ้นดอยงุ้ม

9 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 3,500.00        5-ม.ีค.-62 00434/62 ว.119
เตียวขึ้นดอยงุ้ม

10 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 4,560.00        5-ม.ีค.-62 00435/62 ว.119
ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าฯ

11 3510100951864 นายผจญ มณีเกี๋ยง จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        5-ม.ีค.-62 00436/62 ว.119
ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าฯ

12 3510101324219 นายเดช อิก าเหนิด จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        5-ม.ีค.-62 00452/62 ว.119
สรงน้ าพระฯ วัดสันพระเจ้าแดง

13 3510100297439 นายจ ารัส เชื้อปญัญา ค่าจ้างดูดส่ิงปฏิกูล ศพด. 500.00           5-ม.ีค.-62 00453/62 ว.119
14 3500500231192 นางพนิดา นาต๊ะหล้า จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 4,500.00        8-ม.ีค.-62 0460/62 ว.119

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

15 0515560001584 บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี วัสดุในการฝึกอบรม โครงการ 1,170.00        8-ม.ีค.-62 0462/62 ว.119
 จ ากัด อบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพฯ
16 3501100061363 นายบญัชา รินค า ค่าสมนาคุณ ไวนิลโครงการ 3,000.00        8-ม.ีค.-62 0463/62 ว.119

อบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพฯ

เอกสารอ้างอิง



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

17 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           8-ม.ีค.-62 0464/62 ว.119
อบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพฯ

18 3501300739517 นายอดิศร จักรค า จ้างเหมาจัดท าพานพุม่ดอกไม้สด 1,000.00        22-ม.ีค.-62 00488/62 ว.119
เพือ่ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

19 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           26-ม.ีค.-62 00494/62 ว.119
อบรมตัดเย็บกางเกงผ้าอ้อมฯ

66,710.00     รวม

เอกสารอ้างอิง


