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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นยาง

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/ จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จดัซ้ือจดัจา้ง วันที่ เลขที่

1 ๓๑๙๑๐๐๐๐๕๘๕๑๘ นางสาวสุรกจิ  พึ่งตน ค่าจัดซ้ืออาหารสดเพื่อประกอบอาหารกลางวัน ใหแ้ก่ 7,560.00                     1 ต.ค. 62 เลขที่ 6/63

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นยาง 

2 3191000041038 นางบญุลือ  ครองบญุ ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารตามโครงการก ากบัดูแลและนเิทศงาน 15,000.00                   1 ต.ค. 62 เลขที่ 13/63

ใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเสาไห้

3 ๓๑๙๐๕๐๐๐๒๙๕๗๕ นางราตรี  พึ่งตน ค่าจ้างเหมายานพาหนะไป-กลับ จ านวน 2 คัน โครงการ 8,000.00                     21 ต.ค. 62 เลขที่ 18/63

ปอ้งกนัเด็กจมน้ า ประจ าปงีบประมาณ 2563

4 3191000195655 นายสมเกยีรติ  เขียวนอ้ย ค่าจ้างเหมาติดต้ัง-ร้ือถอนไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณการจัดงาน 24,000.00                  6 พ.ย. 62 เลขที่ 34/63

โครงการประเพณีลอยกระทง

5 3100500140506 บริษทั ส่งเสริมผลิตภณัฑ์นม จ ากดั ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 48,956.60 1 พ.ย. 62 เลขที่ 36/63

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นยาง(สันประดู่) และ

โรงเรียนบา้นสันประดู่ (ค าประชานสุรณ์) ภาคเรียนที่

2/2562

6 3191000048075 นางลัดดาวัลย์  โสภานอ้ย ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการประเพณีลอยกระทง 5,200.00 6 พ.ย. 62 เลขที่ 37/63

7 3191000001851 ล้านออ๊ด องิค์เจ็ท ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการประเพณีลอยกระทง 6,590.00 6 พ.ย. 62 เลขที่ 38/63

เอกสารอ้างอิง
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่ เหตุผลสนับสนุน
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เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/ จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จดัซ้ือจดัจา้ง วันที่ เลขที่

8 0903532000981 หจก. ประกอบชัยวิศวกรรม โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบา้น 282,000.00 14 พ.ย. 62 เลขที่ 40/63

นางส าราญ  ใสสุทธิ หมู่ที่ 2

9 ๓๑๙๑๐๐๐๐๗๘๐๓๙ ร้านสมศักด์ิ การช่าง ค่าจ้างเหมาด าเนนิการซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง 5,831.50 19 พ.ย. 62 เลขที่ 43/63

ทะเบยีน กง 2190 สระบรีุ

10 ๑๑๐๐๙๐๐๐๓๒๗๖๓ ร้านชาญเจริญพานชิ ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ จ านวน 22 รายการ 38,592.76 22 พ.ย. 62 เลขที่ 44/63

10 ๐๗๔๕๕๕๗๐๐๔๔๔๔ บริษทั ทเีอสเอน็ เซอร์วิส ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่หมอกควัน 8,736.55                     18 พ.ย. 62 เลขที่ 45/63

(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 1 เคร่ือง

11 ๓๖๒๐๑๐๐๘๘๗๐๕๗ ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแกว้ ค่าจ้างเหมาถ่ายส าเนาพร้อมเข้าเล่มรายงานติดตามและ 5,880.00                     29 พ.ย. 62 เลขที่ 49/63

ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

จ านวน 60 เล่ม

12 3100500140506 บริษทั ส่งเสริมผลิตภณัฑ์นม จ ากดั ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 9,023.28                     2 ธ.ค. 62 เลขที่ 62/63

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นยาง(วัดเพชร)

13 ๐๙๙๔๐๐๐๑๘๘๒๕๑ โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน แบบพมิพ ์เพื่อใช้ในงานจัดเกบ็ 5,035.00 13 ธ.ค. 62 เลขที่ 68/63

กรมการปกครอง รายได้ จ านวน 5 รายการ

14 ๕๑๙๙๙๙๙๐๐๙๗๐๑ ร้านสบายใจค้าส่ง ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 3 รายการ 6,937.00                     23 ธ.ค. 62 เลขที่ 72/63

15 ๑๑๙๙๙๐๐๗๐๓๐๐๓ นางสาวกลัยา พณิเสนาะ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท ์จ านวน 1 หลังๆละ 800 บาท 5,600.00                     24 ธ.ค. 62 เลขที่ 77/63

ต่อวัน (พร้อมติดต้ัง-ร่ือถอน)

โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

รวมทั้งสิ้น 482,942.69               

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสนับสนุน


