
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาสระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน วันที่ เลขที่ 

1 3760100466310 นายสิน คงวิลัย 
บ้านร้อยดอกไม้ 

จัดจ้างท าพวงมาลา 13 ตุลาคม 
2562 

1,000 11 ต.ค.2562 ที่พบ71402/1  

2 3760100466310 นายสิน คงวิลัย 
บ้านร้อยดอกไม้ 

จัดจ้างท าพวงมาลา 23 ตุลาคม 
2562 

1,000 21 ต.ค.2562 ที่พบ71402/2  

3 176050018130 นายณรงค์ แดงก่ า จ้างรถไถมาปรับเกลี่ยและดันขยะ
บริเวณทางเข้า-ออกและบริเวณ
รอบๆ บ่อขยะ 

1,925 22 ต.ค.2562 ที่พบ71402/3  

4 3760500866919 ร้านธนาเดช จ าหน่ายวัสดุ 
ก่อสร้าง นางสาวแววนภา  
ดุษฎีกุลวิวัฒน์ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือท ากระทง 
โครงการวันลอยกระทง 

3,335 4 พ.ย.2562 ที่พบ71402/4  

5 3769900174630 ร้านมีชัยแอร์ นายมีชัย 
เบญจวชิรเชิด 

จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับ 
อากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สารเห็ด 

1,200 7 พ.ย.2562 ที่พบ71402/5  

6 3760500111748 ร้าน ท.เซ็นเตอร์เซอวิส  
นายอุเทน น้อยค า 

รถยนต์หมายเลขทะเบียน  
กค-5906 เพชรบุรี เข้าตรวจเช็ค
สภาพพร้อมซ่อม 

2,700 20 พ.ย.2562 ที่พบ71402/6  

7 3770700069206 นายรุ่ง   หลักศรี   จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางพระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชน  

3,000 22 พ.ย.2562 ที่พบ71402/7  



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาสระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน วันที่ เลขที่ 

8 3760500208431 นางชุลีกร ยิ้มเครือ   จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางพระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชน 

3,000 29 พ.ย.2562 ที่พบ71402/8  

9 2760500018081 นายอนุวัตน์ กลั่นเกลา จ้างเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

2,500 17 ธ.ค.2562 ที่พบ71402/9  

10 3909800054452 นายกฤษณวุฒิ  ทองขาว จัดจ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายา
ลักษณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

4,618 17 ธ.ค.2562 ที่พบ71402/10  

11 3760500336049 ร้านมายด์คอมพิวเตอร์   
นางวรรณา ประทุมเทศ 

จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์  
(กองคลัง) 

500 23 ธ.ค.2562 ที่พบ71402/11  

12 1628235690 ร้านเลิศไดนาโม 
นางสุภาพร พนมเกียรติศักดิ์ 

รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-
7063 เพชรบุรี เข้าตรวจเช็ค
สภาพพร้อมซ่อม 

1,420 23 ธ.ค.2562 ที่พบ71402/12  



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาสระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1   เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน วันที่ เลขที่ 

13 3909800054452 นายกฤษณวุฒิ  ทองขาว จ้างท าป้ายผ้าไวนิล โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา 
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

1,040 23 ธ.ค.2562 ที่พบ71402/13  

14 3909800054452 นายกฤษณวุฒิ  ทองขาว จ้างท าป้ายผ้าไวนิล โครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  

2,850 25 ธ.ค.2562 ที่พบ71402/14  

15 1709900008229 นางสาวสุรีย์รัตน์  คูวิจิตร
จารุ 

จัดซื้อน้ าดื่ม (แบบแก้ว) โครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  

2,160 25 ธ.ค.2562 ที่พบ71402/15  

16 1709900348518 นายนิภัทร์  กลิ่นหอม จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมไฟฟ้าส่อง
สว่าง โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

3,000 25 ธ.ค.2562 ที่พบ71402/16  

 

 

 

 

 


