
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม 

เร่ือง สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม มีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2563 ได้
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ตามตารางรายงานผลแนบท้ายประกาศนี้ 
               เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม  โดย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 7 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามมาตรา 44 ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี  รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณนั้นๆ และสัญญาใดๆ ท่ีมีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้      
ณ สถานท่ีท าการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ท้ังนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
จะต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ หรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
    
  
  ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

    
    

  

 

(นายแดนชัย บุลมาก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



     
องค์การบรหิารสว่นต าบลโป่งงาม 
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ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

1 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ปาวนั 
คอนสตรคัช ั่น 

491/2563 (CNTR-
0272/63) 

29/06/2563 งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 
ซอย 2 หมูท่ี ่7 

156,000.00 156,000.00 

2 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ปาวนั 
คอนสตรคัช ั่น 

492/2563 (CNTR-
0271/63) 

29/06/2563 งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 
ซอย 2/2 หมูท่ี ่2 

153,000.00 153,000.00 

3 รา้นจงเจรญิกจิเกษตร 497/2563 (CNTR-
0236/63) 

01/06/2563 งานสง่เสรมิการเกษตร คา่วสัดุ วสัดุการเกษตร   12,900.00 12,900.00 

4 รา้นดี.ดีไซน์ ป้าย
โฆษณา 

504/2563 (CNTR-
0238/63) 

02/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์
องคก์ร 

5,860.00 5,860.00 

5 สหกรณ์โคนมเชียงราย
จ ากดั 

509/2563 (CNTR-
0261/63) 

18/06/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่วสัดุ คา่อาหารเสริม (นม)   160,278.72 160,278.72 

6 รา้น ยเิรห์ วสัดุกอ่สรา้ง 511/2563 (CNTR-
0264/63) 

23/06/2563 งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล.
พรอ้มบอ่พกัแบบมีฝาปิด หมูท่ี ่
8  

348,000.00 348,000.00 

7 บรษิทั เอ็มเอ็นเคมีคอล
999 จ ากดั 

512/2563 (CNTR-
0237/63) 

01/06/2563 งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่ 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการป้องกนัควบคุมโรค
พษิสุนขับา้ 

39,540.00 39,540.00 

8 หา้งหุน่สว่นจ ากดั แม่
สายเอสทีการไฟฟ้า 

513/2563 (CNTR-
0239/63) 

04/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 36,800.00 36,800.00 

9 ไทยสวสัดิ ์ 522/2563 (CNTR-
0250/63) 

11/06/2563 งานวชิาการวางแผน
และสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการสง่เสริมและ
พฒันาการทอ่งเทีย่วต าบลโป่ง
งาม 

17,955.00 17,955.00 

10 นายจรญั  จนัทาพูน 550/2563 (CNTR-
0240/63) 

05/06/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่บ ารุงรกัษาและ
ปรบัปรุงทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

โครงการจดัท ารางรนิน ้าฝน
รอบอาคาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
บา้นโป่ง หมูท่ี ่9 

30,000.00 30,000.00 

11 ลุงตากอ่สรา้ง 551/2563 (CNTR-
0248/63) 

11/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 5,419.55 5,419.55 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

12 เชียงรายเซอร์วสิเซ็น
เตอร์ 

553/2563 (CNTR-
0241/63) 

08/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้พลาสตกิ 56,700.00 56,700.00 

13 เชียงรายเซอร์วสิเซ็น
เตอร์ 

554/2563 (CNTR-
0242/63) 

08/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้แถว 4 ทีน่ ั่ง 20,000.00 20,000.00 

14 เชียงรายเซอร์วสิเซ็น
เตอร์ 

555/2563 (CNTR-
0245/63) 

08/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจดัซ้ือพดัลมติดผนงั 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดง 

11,550.00 11,550.00 

15 เชียงรายเซอร์วสิเซ็น
เตอร์ 

556/2563 (CNTR-
0244/63) 

08/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจดัซ้ือ
เครือ่งปรบัอากาศ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นหว้ยปูแกง 

86,000.00 86,000.00 

16 เชียงรายเซอร์วสิเซ็น
เตอร์ 

558/2563 (CNTR-
0246/63) 

08/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ถงัน ้า แบบไฟเบอร์กลาส 59,200.00 59,200.00 

17 รา้นพลภณัฑ์ เครือ่งมือ
ไฟฟ้า 

558/2563 (CNTR-
0247/63) 

09/06/2563 งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบ ารุงรกัษาและ
ซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น 

35,366.00 35,366.00 

18 เชียงรายเซอร์วสิเซ็น
เตอร์ 

559/2563 (CNTR-
0249/63) 

11/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจดัซ้ือตู้เหล็กแบบ2
บาน 

26,500.00 26,500.00 

19 นายอสันี ฉลวย 560/2563 (CNTR-
0265/63) 

24/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์
องคก์ร 

15,500.00 15,500.00 

20 นายจรญั  จนัทาพูน 561/2563 (CNTR-
0252/63) 

12/06/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

โครงการก ัน้หอ้งเรียน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นถ า้ 

33,200.00 33,200.00 

21 นายไพโรจน์ ศรียาวงค์ 562/2563 (CNTR-
0253/63) 

12/06/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

โครงการปรบัปรุงเพดานและ
อาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นผาฮี้ 

38,000.00 38,000.00 

22 นายไพโรจน์ ศรียาวงค์ 563/2563 (CNTR-
0254/63) 

12/06/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปการ 

โครงการกอ่สรา้งหอ้งน ้าพรอ้ม
อา่งลา้งหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นผาฮี้ 

219,400.00 219,400.00 

23 บรษิทั เอ็มเอ็นเคมีคอล
999 จ ากดั 

563/2563 (CNTR-
0259/63) 

16/06/2563 งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่ 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการป้องกนัควบคุมโรค
พษิสุนขับา้ 

19,080.00 19,080.00 

24 หา้งหุน้สว่นจ ากดั คลงั
ครวัเรือนซพัพลาย 

565/2563 (CNTR-
0268/63) 

26/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครวั   6,080.00 6,080.00 

25 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ดอย
ตุงแทรคเตอร์ 

566/2563 (CNTR-
0263/63) 

19/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่วสัดุ วสัดุยานพาหนะและ
ขนสง่ 

  14,500.00 14,500.00 

26 เชียงรายเซอร์วสิเซ็น
เตอร์ 

567/2563 (CNTR-
0260/63) 

17/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจดัซ้ือ
เครือ่งปรบัอากาศ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นถ า้ 

127,500.00 127,500.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

27 ไทยสวสัดิ ์ 568/2563 (CNTR-
0262/63) 

19/06/2563 งานวชิาการวางแผน
และสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการสง่เสริมและ
พฒันาการทอ่งเทีย่วต าบลโป่ง
งาม 

17,580.00 17,580.00 

28 หา้งหุน้สว่นจ ากดั แมจ่นั 
ปริน้ติง้ 

569/2563 (CNTR-
0269/63) 

26/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุคอมพวิเตอร์   29,360.00 29,360.00 

29 สหกรณ์โคนมเชียงราย
จ ากดั 

570/2563 (CNTR-
0276/63) 

30/06/2563 งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา 

คา่วสัดุ คา่อาหารเสริม (นม)   161,592.48 161,592.48 

30 รา้นจงเจรญิกจิเกษตร 575/2563 (CNTR-
0266/63) 

25/06/2563 งานสง่เสรมิการเกษตร คา่วสัดุ วสัดุการเกษตร   8,210.00 8,210.00 

31 รา้นน้องแกม้ โดย นาง
วาสนา  จรุงวฒันา 

576/2563 (CNTR-
0267/63) 

25/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่วสัดุ วสัดุส านกังาน   7,165.00 7,165.00 

32 รา้นน้องแกม้ โดย นาง
วาสนา  จรุงวฒันา 

617/2563 (CNTR-
0275/63) 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุส านกังาน   26,040.00 26,040.00 

33 นายสมจติต์ กอ๋งแกว้ 63-45-00111-
5320100-00034 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

34 นางวฒันา แซมรมัย์ 63-45-00111-
5320100-00035 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

35 นางบวันาค ป้อสีลา 63-45-00111-
5320100-00036 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

36 นายอุทศิ  สงัเจรญิ 63-45-00111-
5320100-00037 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

37 นายสมจติต์ กอ๋งแกว้ 63-45-00111-
5320100-00039 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

38 นางวฒันา แซมรมัย์ 63-45-00111-
5320100-00040 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

39 นางบวันาค ป้อสีลา 63-45-00111-
5320100-00041 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

40 นายอุทศิ  สงัเจรญิ 63-45-00111-
5320100-00042 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,000.00 9,000.00 

41 นายสมคดิ ปญัญากุลา
รกัษ์ 

63-45-00111-
5320300-00067 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

10,000.00 10,000.00 

42 นางสาวกาญจนา นฤ
ประชา 

63-45-00111-
5320300-00068 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

43 นายณฐัวุฒ ิจนัทาพูน 63-45-00111-
5320300-00069 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

44 นายอ านาจ จนัทาพูน 63-45-00111-
5320300-00070 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

45 นายสุพฒัชยั สมเล็ก 63-45-00111-
5320300-00071 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

46 นางสาววไิลลกัษณ์ เสาร์
ค านวล 

63-45-00111-
5320300-00072 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

47 นายสมนึก ใจสูง 63-45-00111-
5320300-00073 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

48 นางสาวณฎัฐา ศกัดิแ์สน 63-45-00111-
5320300-00074 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

49 นางสาวมะลวิลัย์ เทียน
แกว้ 

63-45-00111-
5320300-00075 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

50 นางสาวน ้าเพชร ไวยะ
กา 

63-45-00111-
5320300-00076 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

51 นายชนะศกึ นาใจ 63-45-00111-
5320300-00077 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

52 นายฐติพิงศ์ ชืน่พงศ์
ประยูร 

63-45-00111-
5320300-00078 

05/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

53 รา้นดี.ดีไซน์ ป้าย
โฆษณา 

63-45-00111-
5320300-00080 

19/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์
องคก์ร 

1,285.00 1,285.00 

54 นายสมคดิ ปญัญากุลา
รกัษ์ 

63-45-00111-
5320300-00081 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

10,000.00 10,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

55 นางสาวกาญจนา นฤ
ประชา 

63-45-00111-
5320300-00082 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

56 นายณฐัวุฒ ิจนัทาพูน 63-45-00111-
5320300-00083 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

57 นายอ านาจ จนัทาพูน 63-45-00111-
5320300-00084 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

58 นายชนะศกึ นาใจ 63-45-00111-
5320300-00085 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

59 นายฐติพิงศ์ ชืน่พงศ์
ประยูร 

63-45-00111-
5320300-00086 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

60 นางสาวณฎัฐา ศกัดิแ์สน 63-45-00111-
5320300-00087 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

61 นายสมนึก ใจสูง 63-45-00111-
5320300-00088 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

62 นางสาวมะลวิลัย์ เทียน
แกว้ 

63-45-00111-
5320300-00089 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

63 นางสาวน ้าเพชร ไวยะ
กา 

63-45-00111-
5320300-00090 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการส านกัปลดั 

9,000.00 9,000.00 

64 นางสาวปวีณ์นุช ประมะ
สนิ 

63-45-00113-
5320300-00030 

01/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

65 นางอารีรตัน์ กลัยา 63-45-00113-
5320300-00031 

01/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 
 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

66 นางกรกนก ชยัสุรนิทร์ 63-45-00113-
5320300-00032 

10/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

67 นางสาวนภารตัน์ จุมปา 63-45-00113-
5320300-00033 

10/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

68 นางอารีรตัน์ กลัยา 63-45-00113-
5320300-00034 

10/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

69 นางสาวปวีณ์นุช ประมะ
สนิ 

63-45-00113-
5320300-00035 

10/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

70 นางกรกนก ชยัสุรนิทร์ 63-45-00113-
5320300-00036 

30/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

71 นางสาวนภารตัน์ จุมปา 63-45-00113-
5320300-00037 

30/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

72 นางอารีรตัน์ กลัยา 63-45-00113-
5320300-00038 

30/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

73 นางสาวปวีณ์นุช ประมะ
สนิ 

63-45-00113-
5320300-00039 

30/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองคลงั 

9,000.00 9,000.00 

74 สมบตักิารชา่ง 2 63-45-00113-
5320400-00001 

05/06/2563 งานบรหิารงานคลงั คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและ
ซอ่มแซม 

จา้งซอ่มแซมรถสว่นกลาง คา่
บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม กอง
คลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

1,980.00 1,980.00 

75 นายลขิติ อุดทา 63-45-00211-
5320300-00028 

01/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

76 นางสาวจารยิา เด็ดขาด 63-45-00211-
5320300-00029 

01/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

77 นายวุฒชิยั มุกพลอย 63-45-00211-
5320300-00030 

01/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

78 นางสาวจารยิา เด็ดขาด 63-45-00211-
5320300-00031 

01/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

79 นายลขิติ อุดทา 63-45-00211-
5320300-00032 

01/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

80 นายวุฒชิยั มุกพลอย 63-45-00211-
5320300-00033 

01/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

81 นายวุฒชิยั มุกพลอย 63-45-00211-
5320300-00034 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

82 นายลขิติ อุดทา 63-45-00211-
5320300-00035 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
บรหิารจดัการกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

9,000.00 9,000.00 

83 นายประชนั ยามเย็น 63-45-00244-
5320300-00053 

05/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

84 นายวชิา นาใจ 63-45-00244-
5320300-00054 

05/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

85 นายนพดล สุทธวิงค์ 63-45-00244-
5320300-00055 

05/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

86 นายธีรเทพ สงิหด ารงกุล 63-45-00244-
5320300-00056 

05/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

87 นายประชนั ยามเย็น 63-45-00244-
5320300-00058 

30/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

88 นายวชิา นาใจ 63-45-00244-
5320300-00059 

30/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

89 นายนพดล สุทธวิงค์ 63-45-00244-
5320300-00060 

30/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

90 นายธีรเทพ สงิหด ารงกุล 63-45-00244-
5320300-00061 

30/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 9,000.00 9,000.00 

91 นายส าราญ ปินตาดวง 63-45-00311-
5320100-00011 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 10,000.00 10,000.00 

92 นายส าราญ ปินตาดวง 63-45-00311-
5320100-00012 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 10,000.00 10,000.00 

93 นายเกรียงไกร  ตาตุน่
แกว้ 

63-45-00311-
5320300-00015 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการกองชา่ง 9,000.00 9,000.00 

94 นายชนินท์  ใหมห่มอ้ 63-45-00311-
5320300-00016 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการกองชา่ง 9,000.00 9,000.00 

95 นายเกรียงไกร  ตาตุน่
แกว้ 

63-45-00311-
5320300-00017 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการกองชา่ง 9,000.00 9,000.00 

96 นายชนินท์  ใหมห่มอ้ 63-45-00311-
5320300-00018 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการกองชา่ง 9,000.00 9,000.00 

97 นายสุพฒัชยั สมเล็ก 63-45-00311-
5320300-00019 

30/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 

โครงการบริหารจดัการกองชา่ง 9,000.00 9,000.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

98 บรษิทั วรรธน์สรร จ ากดั CNTR-0019/63-9 04/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 295,200.00 295,200.00 

99 หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0255/63 15/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
(น ้ามนัรถยนต์สว่นกลาง) ตาม
โครงการจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิ
และหลอ่ลืน่ ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 

20,000.00   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0255/63-1 15/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
(น ้ามนัรถยนต์สว่นกลาง) ตาม
โครงการจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิ
และหลอ่ลืน่ ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 

6,813.41   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0255/63-2 15/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
(น ้ามนัรถยนต์สว่นกลาง) ตาม
โครงการจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิ
และหลอ่ลืน่ ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 

6,813.41 6,813.41 

100 หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0256/63 15/06/2563 งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่ 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคไขเ้ลือดออก 

3,000.00   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0256/63-1 15/06/2563 งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่ 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคไขเ้ลือดออก 

2,948.62   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0256/63-2 15/06/2563 งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่ 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคไขเ้ลือดออก 

2,948.62 2,948.62 

101 หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0257/63 15/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 20,000.00   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0257/63-1 15/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

โครงการบริหารจดัการขยะ 6,982.00   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0257/63-2 15/06/2563 งานก าจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล 

คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบั
การปฏบิตัริาชการที่ไม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 
 
 

โครงการบริหารจดัการขยะ 6,982.00 6,982.00 



ล าดบั ชือ่เจา้หน้ี 
เลขทีโ่ครงการ  
/เลขทีส่ญัญา วนัทีอ่นุมตั ิ งาน หมวด ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

จ านวนเงนิ 
ขอซ้ือขอจา้ง 

                /สญัญา /สญัญา 
คงเหลือ 

102 หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0258/63 15/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ คา่ซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 

20,000.00   

  หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0258/63-1 15/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ คา่ซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 

6,792.00 6,792.00 

103 หา้งหุน้สว่นจ ากดั  ปิยะ
พรเจรญิกจิ 

CNTR-0270/63 29/06/2563 งานบรหิารท ั่วไป คา่วสัดุ วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ คา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่
ลืน่ (น ้ามนัรถยนต์สว่นกลาง) 
ตามโครงการจดัซ้ือวสัดุ
เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
ประจ าเดือน มถิุนายน 2563 

20,000.00 20,000.00 

รวม 2,897,277.78 

 


