


ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

1 0994000310471 สหกหรณ์โคนมปากช่อง จ ากดั ซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหก้บัเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปทีี่ 6 119,394.10 30-ก.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2563 1
โรงเรียนในสังกดั สพฐ. จ านวน 6 โรงเรียน ในเขตต าบลหว้ยส าราญ

2 0994000310471 สหกหรณ์โคนมปากช่อง จ ากดั ซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตต าบล 26,095.34 30-ก.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2563 1
หว้ยส าราญ จ านวน 5 ศูนย์

3  3310300354624 ร้านสุรชัย ค้าวัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 11 บา้นสวนรวม 61,000.00 13-ก.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 36/2563 1
ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

4  3310300354624 ร้านสุรชัย ค้าวัสดุ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ า หมูท่ี่ 8 บา้นตาเปา้ 50,000.00 13-ก.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 37/2563 1
ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

5  0313559000863 หจก.พีวราชณัฐดา โครงการขุดลอกหนองไผ่ หมูท่ี่ 7 บา้นหนองไผ่ ต าบลหว้ยส าราญ 463,800.00 22-ก.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 33/2563 1
อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

6  5310300029941 ทวีสิน โครงการขุดลอกหนองตะครอง หมูท่ี่ 13 บา้นครองสุข 463,800.00 23-ก.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 34/2563 1
ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

7  5310300018493 นายวิโรจนรั์ตน ์ยาเพ็ชร์ ซ้ือน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 2,000.00 7-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2563 1
เฉลิมพระเกยีรติเพื่ออนรัุกษดิ์นและน้ า ประจ าปงีบประมาณ 2563

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสที่ 4 (เดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2563)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยส ำรำญ  อ ำเภอกระสัง  จังหวดับุรีรัมย์

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

8  5310300018493 ร้านเรา ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 1,000.00 7-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2563 1
เฉลิมพระเกยีรติเพื่ออนรัุกษดิ์นและน้ า ประจ าปงีบประมาณ 2563

9 1329900898601 ร้านพลับพลาชัยพาณิชย์ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 29,700.00 11-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2563 1

10  1310100082781 นางสาวรัตนภรณ์ พะสุรัมย์ ซ้ือวัสดุประกอบโครงการการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียง 1,600.00 11-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2563 1
ท้องถิน่(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP)) ประจ าป ี2563

11  5310300018493 ร้านเรา ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเล้ียงจิง้หรีด 4,000.00 14-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/2563 1
ประจ าป ี2563

12  3620500115973 ศูนย์ถ่ายเอกสารรุ่งโรจน์ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์กองทุนหลักประกนัสุขภาพ อบต .หว้ยส าราญ 2,500.00 17-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2563 1
ประจ าป ี2563

13  1310800221325 ร้านพีโฟร์ช็อป ซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์ เชิงปฏบิติัการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ 30,000.00 24-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2563 1
จิตอาสาภยัพิบติั อบต.หว้ยส าราญ ประจ าป ี2563

14  1310300179923 นางสาวจุรีลักษณ์ ชึรัมย์ ซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์ การฝึกอบรม(กระเปา๋,สมดุ,ปากกา ฯลฯป 10,000.00 24-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2563 1
เชิงปฏบิติัการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพิบติั
อบต.หว้ยส าราญ ประจ าป ี2563

15 0994000310471 สหกหรณ์โคนมปากช่อง จ ากดั ซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหก้บัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตต าบล 65,054.58 31-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2563 1
หว้ยส าราญ จ านวน 5 ศูนย์



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

16 0994000310471 สหกหรณ์โคนมปากช่อง จ ากดั ซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหก้บักลุ่มโรงเรียน จ านวน 6 โรงเรียน 290,287.80 31-ส.ค.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2563 1
ในเขตต าบลหว้ยส าราญ

17  1310300017982 นายเอกสิทธิ์ พะเนตรรัมย์ จ้างเหมาถอนกล้าหญ้าแฝก ตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 2,000.00 7-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/2563 1
เฉลิมพระเกยีรติเพื่ออนรัุกษดิ์นและน้ า ประจ าปงีบประมาณ 2563

18  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ย ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกยีรติ 500.00 10-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2563 1
เพื่ออนรัุกษดิ์นและน้ า ประจ าปงีบประมาณ 2563

19  3310300490412 นางจิต  รสหอม จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก 4,500.00 10-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/2563 1
เฉลิมพระเกยีรติเพื่ออนรัุกษดิ์นและน้ า ประจ าปงีบประมาณ 2563

20  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ย ตามโครงการการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิ 500.00 10-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/2563 1
พอเพียงท้องถิน่(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) )
ประจ าป ี2563

21  3310300359341 นางยวง  เอน็ดู จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4,900.00 10-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/2563 1
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิน่(ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP))  ประจ าป ี2563

22  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ย ตามโครงการฝึกอบรมเล้ียงจิง้หรีด 500.00 14-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/2563 1
ประจ าป ี2563

23  4102030569 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค จ้างโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การ 249,705.90 18-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 52/2563 1
อ าเภอกระสัง บริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง

จังหวัดบรีุรัมย์



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

24  3302100091036 นายวรชิต ประสารฉ่ า จ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการ 14,000.00 24-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 53/2563 1
ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพิบติั ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหว้ยส าราญ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

25  1440800026866 นายพงศ์ศิริ สืบสุนทร จ้างเหมาเกีย่วกบัการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ตามโครงกา 12,000.00 24-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 54/2563 1
รฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพิบติั ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหว้ยส าราญ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

26  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ย ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ 500.00 24-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 55/2563 1
เด็กนกัเรียนต าบลหว้ยส าราญ ประจ าป ี2563

27  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพิบติั 1,000.00 24-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 56/2563 1
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ.2563

28  3620500115973 ศูนย์ถ่ายเอกสารรุ่งโรจน์ จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม(พร้อมเข้าเล่ม) 6,000.00 25-ส.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 57/2563 1
ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563

29  0313535000294 หจก.พี.เอม็.สรรพกจิ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา้โรงเรียน 287,000.00 5-ส.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 35/2563 1
บา้นกดุโคลน หมูท่ี่ 4 บา้นหนองรักษ ์ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอ
กระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

30  0313535000294 หจก.พี.เอม็.สรรพกจิ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 11 262,000.00 5-ส.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 36/2563 1
บา้นสวนรวม ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

31  0313535000294 หจก.พี.เอม็.สรรพกจิ จ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 14 298,000.00 7-ส.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 37/2563 1
บา้นหว้ยแสนสุข ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

32  5310300029941 ทวีสิน จ้างโครงการขุดลอกหนองรักษ ์หมูท่ี่ 4 บา้นหนองรักษ ์ 463,800.00 11-ส.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 38/2563 1
ต าบลหว้ยส าราญ ปริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า 11,600 ลูกบาศกเ์มตร

33  0313535000294 หจก.พี.เอม็.สรรพกจิ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 10 บา้นตาดีและ 140,000.00 17-ส.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 39/2563 1
หมูท่ี่ 6 บา้นประดู่ ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

34  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 3 บา้นกดุโคลน และ 88,000.00 26-ส.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 40/2563 1
หมูท่ี่ 12 บา้นครองสุข ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

35  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหาร 64,000.00 27-ส.ค.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 41/2563 1
ส่วนต าบลหว้ยส าราญ

36  5310300018493 ร้านเรา ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมปลูกจิตส านกึ 900.00 8-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2563 1
รักษส่ิ์งแวดล้อมใหก้บัอาสาสมคัรท้องถิน่รักษโ์ลก (อถล.) ป ี2563

37  5310300018493 ร้านเรา ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมปลูก 4,200.00 10-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2563 1
จิตส านกึรักษส่ิ์งแวดล้อมใหก้บัอาสาสมคัรท้องถิน่รักษโ์ลก (อถล.)
ป ี2563

38  5310300018493 ร้านเรา ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการสาธิต ตามโครงการอบรมปลูกจิตส านกึ 3,600.00 10-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/2563 1
รักษส่ิ์งแวดล้อมใหก้บัอาสาสมคัรท้องถิน่รักษโ์ลก (อถล.) ป ี2563



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

39  1310300179923 นางสาวจุรีลักษณ์ ชึรัมย์ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์การอบรม ตามโครงการอบรม พรบ.ข้อมลูข่าวสาร 2,940.00 11-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2563 1
ของทางราชการและกฎหมายใหมน่า่รู้เพื่อประชาชน ประจ าป ี2563

40  5310300018493 ร้านเรา ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมการท าปุย๋อนิทรีย์ 900.00 11-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2563 1
ประจ าป ี2563

41  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซ้ือวัสดุส านกังาน (ส านกัปลัด) 28,797.00 18-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2563 1

42  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 13,610.00 18-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2563 1

43  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองการศึกษา ฯ) 6,520.00 18-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2563 1

44  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองช่าง) 12,335.00 18-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2563 1

45  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านกัปลัด) 6,380.00 18-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2563 1

46  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 5,267.00 18-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2563 1

47  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) 18,660.00 18-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2563 1

48  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) 5,200.00 18-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2563 1

49  3310300354624 ร้านสุรชัย ค้าวัสดุ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกโค้งจราจรชนดิโพลีคาร์บอเนต) 30,000.00 21-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2563 1

50  3310300354624 ร้านสุรชัย ค้าวัสดุ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 8 รายการ 25,600.00 21-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2563 1



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

51  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส ซ้ือวัสดุส านกังาน (กองสวัสดิการสังคม) 2,500.00 21-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 92/2563 1

52  3310300354624 ร้านสุรชัย ค้าวัสดุ ซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อจัดท าระบบเติมน้ าใต้ดิน(สาธิต) 14,620.00 28-ก.ย.-63 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 93/2563 1

53  1329900480282 นายวัชรินทร์  แสนกล้า จ้างเหมาเคร่ืองเสียงตามโครงการ อบต.พบประชาชนสัญจร 800.00 8-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 58/2563 1
ประจ าป ี2563

54  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ย ตามโครงการ อบต.พบประชาชนสัญจร 500.00 8-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 59/2563 1
ประจ าป ี2563

55  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ย ตามโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการ 500.00 8-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 60/2563 1
ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร ประจ าป ี2563 จ านวน 1 ปา้ย

56  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ เพื่อใช้ตามโครงการอบรมคุณธรรม 500.00 9-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 61/2563 1
จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนกังานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนกังานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

57  3310300395681 นางญาติ ดาทอง จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับเจ้าหนา้ที่ที่ออกพื้นที่ ตามโครงการ 3,910.00 9-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2563 1
 อบต.พบประชาชนสัญจร ประจ าป ี2563

58  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ย โครงการรับช าระภาษถีึงที่ประกอบการ 500.00 9-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/2563 1
 ประจ าป ี2563

59  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ เพื่อใช้ตามโครงการอบรมปลูกจิตส านกึ 1,500.00 10-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 64/2563 1
รักษส่ิ์งแวดล้อมใหก้บัอาสาสมคัรท้องถิน่รักษโ์ลก (อถล.)
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

60  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ ตามโครงการอบรม พรบ.ข้อมลูข่าวสาร 500.00 11-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 65/2563 1
ของราชการและกฎหมายใหมน่า่รู้เพื่อประชาชน ประจ าป ี2563 

61  1310300020223 ร้านเต็มที่ดีไซน์ จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการฝึกอบรมการท าปุย๋อนิทรีย์ 500.00 11-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 66/2563 1
ประจ าป ี2563

62  0315529000077 บริษทัโตโยต้าบรีุรัมย์ จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง รถปฏบิติัการ 28,575.97 14-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2563 1
กูช้ีพองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ หมายเลขทะเบยีน 
บธ 3083 บรีุรัมย์ (หมายเลขครุภณัฑ์ 026-51-0001) 

63  1329900480282 นายวัชรินทร์  แสนกล้า จ้างเหมาเคร่ืองเสียง จ านวน 1 รายการ  ตามโครงการ อบต.พบ 800.00 15-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 68/2563 1
ประชาชนสัญจร ประจ าป ี2563 

64  3310300395681 นางญาติ ดาทอง จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับเจ้าหนา้ที่ที่ออกพื้นที่ ตามโครงการ 3,910.00 15-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 69/2563 1
 อบต.พบประชาชนสัญจร ประจ าป ี2563  

65  3320100296841 นายบญุส่ง คุ้มสุข จ้างโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การ 9,000.00 21-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 70/2563 1
บริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง
จังหวัดบรีุรัมย์

66  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง)  จ านวน 2 รายการ  1,400.00 21-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 71/2563 1

67  3034191805 หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ฯ )  300.00 21-ก.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 72/2563 1
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

68  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา้โรงเรียน 335,000.00 11-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 42/2563 1
บา้นกดุโคลน หมูท่ี่ 4 บา้นหนองรักษ ์ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอ
กระสัง จังหวัดบรีุรัมย์ 

69  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ าในเขตต าบลหว้ยส าราญ หมูท่ี่ 5 98,000.00 15-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 43/2563 1
บา้นตะครอง และหมูท่ี่ 12 บา้นครองสุข ต าบลหว้ยส าราญ 
อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

70  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าจากบา้นผู้ใหญ่บา้นไปบา้น 187,000.00 17-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 44/2563 1
นายเพียร หมูท่ี่ 2 บา้นน้ าออ้ม ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง
จังหวัดบรีุรัมย์

71  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 2 บา้นน้ าออ้ม 98,000.00 17-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 45/2563 1
ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

72  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าสายสามแยกบา้น 226,000.00 18-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 46/2563 1
นายเทียน แกว้ยก ถึงสระน้ าประปาหมูบ่า้น หมูท่ี่ 3 บา้นกดุโคลน 
ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

73  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าถนนสายหลัก หมูท่ี่ 7 143,000.00 18-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 47/2563 1
บา้นหนองไผ่ ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

74  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 13 202,000.00 18-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 48/2563 1
บา้นครองสมบรูณ์ ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์ 



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน)
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ (7) 

(2) (5) 

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

75  5310300029941 ทวีสิน จ้างโครงการขุดลอกสระน้ าหนองตะครอง หมูท่ี่ 13 499,000.00 21-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 49/2563 1
บา้นครองสมบรูณ์ ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์
ขุดลอกตามแบบที่ก าหนด โดยมปีริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า 11,000 
ลูกบาศกเ์มตร องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบรีุรัมย์ 

76  0313536000409 หจก. สินสร้างเสริม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ าในเขตต าบลหว้ยส าราญ หมูท่ี่ 4 95,000.00 22-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 50/2563 1
บา้นหนองรักษ,์ หมูท่ี่ 7 บา้นหนองไผ่และหมูท่ี่ 14 บา้นหว้ยแสนสุข
ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

77  0313559000863 หจก.พีวราชณัฐดา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ าหนองไผ่ หมูท่ี่ 7 บา้นหนองไผ่ 133,000.00 24-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 51/2563 1
ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์

78  5310300029941 ทวีสิน จ้างโครงการขุดลอกสระน้ าหนองตะครอง หมูท่ี่ 13 228,000.00 24-ก.ย.-63 สัญญาจ้างเลขที่ 52/2563 1
 บา้นครองสมบรูณ์ ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบรีุรัมย์ 

รวมทัง้สิน้ 5,998,362.69


