
 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลพระแท่น 
         เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

                และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื อก  
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

เทศบาลต าบลพระแท่น จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
                                           ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

                                                    
(นายทรงศักดิ์  โชตินิติวัฒน) 

นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น 

 

 

 



วันท่ี เลขท่ี

1 3-7105-00522-69-1 ร้านเต็กเฮง เฟอร์นิเจอร์ ค่าครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน 2,500.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0010/63
2 3-7105-00690-18-7 นายวรวุฒ  จันจุ้ย จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0001/63
3 3-7003-00224-12-3 นายวันดี ทองค า จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0002/63
4 3-7301-00203-26-2 นายชาตรี ค าสี จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0003/63
5 3-7105-00693-31-3 นายประสิทธิ ชินเจริญทรัพย์ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0004/63
6 1-3207-00051-83-5 นายอนุชิต ออละนันท์ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0005/63
7 3-7106-00276-35-8 นายสายันต์ สังข์ทอง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 6,615.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0006/63
8 3-7301-00605-81-6 นายสิงห์  เกตุอู่ทอง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 6,615.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0007/63
9 1-7105-00138-75-5 นายอ านาจ  ศรีนวล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 6,615.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0008/63
10 3-7105-00147-11-4 นายประพิมพ์ ศรีนวล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 6,615.00 24-ต.ค.-62 CNTR-0009/63
11 5-7304-00003-36-2 ร้านพูพาณิชย์ โดย นายสมชาย บุญขจาย จ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10  3,600.00 29-ต.ค.-62 CNTR-0017/63
12 3-1022-00033-74-9 ร้านบ้านคอมพิวเตอร์และบริการ ค่าเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00 29-ต.ค.-62 CNTR-0015/63
13 3-1015-02434-77-0 นายณรงค์  กีรติวโรฬาร ค่าติดต้ังผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ 5,000.00 29-ต.ค.-62 CNTR-0016/63
14 0-7155-59000-36-5 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ กาญจนบุรี จ ากัด จ้างซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 4055 กจ 3,401.53 4-พ.ย.-62 CNTR-0030/63
15 3-7105-00690-18-7 นายวรวุฒ  จันจุ้ย จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,450.00 4-พ.ย.-62 CNTR-0021/63
16 3-7003-00224-12-3 นายวันดี ทองค า จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,450.00 4-พ.ย.-62 CNTR-0022/63
17 3-7301-00203-26-2 นายชาตรี ค าสี จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,450.00 4-พ.ย.-62 CNTR-0023/63
18 3-7105-00693-31-3 นายประสิทธิ ชินเจริญทรัพย์ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,450.00 4-พ.ย.-62 CNTR-0024/63
19 1-3207-00051-83-5 นายอนุชิต ออละนันท์ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,450.00 4-พ.ย.-62 CNTR-0025/63

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )

เทศบาลต าบลพระแท่น
ล าดับท่ี

(1)
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

ล าดับท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันท่ี เลขท่ี

20 3-7106-00276-35-8 นายสายันต์ สังข์ทอง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,450.00 4-พ.ย.-62 CNTR-0026/63
21 3-7301-00605-81-6 นายสิงห์  เกตุอู่ทอง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 6,615.00 4-พ.ย.-62 CNTR-0027/63
22 1-7105-00138-75-5 นายอ านาจ  ศรีนวล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 6,615.00 4-พ.ย.-62 CNTR-0028/63
23 3-7105-00147-11-4 นายประพิมพ์ ศรีนวล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 6,615.00 4-พ.ย.-62 CNTR-0029/63
24 3-7103-00117-42-4 ร้านโก๋การยาง โดย นายชูชาติ  วิเศษสิงห์ จ้างปะยางรถ ทะเบียน 81-8243 , 82-9674 กจ 450.00 5-พ.ย.-62 CNTR-0032/63
25 3-7105-00838-13-3 ร้านศรีวินัยยานยนต์ โดย นายวินัย โชคสมอทอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขกง 708 กจ 400.00 5-พ.ย.-62 CNTR-0033/63
26 3-7105-00264-99-4 ร้าน แสงเจริญการไฟฟ้า เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ กง 7338 กจ 2,900.00 5-พ.ย.-62 CNTR-0034/63
27 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 4,632.00 13-พ.ย.-62 00001/63
28 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 874.82 13-พ.ย.-62 00001/63
29 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 6,398.66 13-พ.ย.-62 00001/63
30 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 50,458.00 13-พ.ย.-62 00001/63
31 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 1,310.60 13-พ.ย.-62 00001/63
32 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 3,762.98 13-พ.ย.-62 00001/63
33 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 7,285.76 13-พ.ย.-62 00001/63
34 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 5,156.00 13-พ.ย.-62 00001/63
35 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 4,641.02 13-พ.ย.-62 00001/63
36 3-7105-00056-77-1 ร้าน ง่วนฮวดเฮง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,160.00 18-พ.ย.-62 CNTR-0043/63
37 3-7105-00009-61-7 ร้านสุวรรณวงค์ โดย นายแมน  สุวรรณวงค์ ค่ายางมะตอยแบบน้ า 3,600.00 18-พ.ย.-62 CNTR-0041/63
38 0-7135-36000-41-3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.เจริญค้าไม้ ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,155.00 18-พ.ย.-62 CNTR-0042/63
39 0-7135-55001-15-2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฟน์อาร์ต ดิจิตอล แล็บ จ้างสแกนไฟล์พิมพ์ขาว และถ่ายเอกสารพิมพ์ขาว 1,380.00 19-พ.ย.-62 CNTR-0044/63
40 1-7098-00271-32-7 นางสาวบุณยนุช ประเปรียว จ้างซ่อมแซมเปลส าหรับขนย้ายผู้ป่วย 2,800.00 25-พ.ย.-62 CNTR-0058/63
41 3-7105-00838-13-3 ร้านศรีวินัยยานยนต์ โดย นายวินัย โชคสมอทอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขจท 362 กจ 1,160.00 25-พ.ย.-62 CNTR-0059/63

ล าดับท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

ล าดับท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันท่ี เลขท่ี

42 3-1806-00397-69-0 ร้าน ประยูรการยนต์ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 3,320.00 25-พ.ย.-62 CNTR-0060/63
43 0-9940-00188-25-1 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ 4,446.00 26-พ.ย.-62 00001/63
44 3-1806-00397-69-0 ร้าน ประยูรการยนต์ ค่าวัสดุการเกษตร 745.00 26-พ.ย.-62 CNTR-0061/63
45 3-7105-00838-13-3 ร้านศรีวินัยยานยนต์ โดย นายวินัย โชคสมอทอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กวธ 639 กจ 585.00 27-พ.ย.-62 CNTR-0062/63
46 0-7135-46001-35-8 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ระพงษ์ จ้างท าตรายาง  1,470.00 27-พ.ย.-62 CNTR-0064/63
47 1-7098-00139-04-6 ร้าน มานะศิลป์ 2014 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 3,900.00 27-พ.ย.-62 CNTR-0063/63
48 3-1806-00397-69-0 ร้าน ประยูรการยนต์ จ้างซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์ 360.00 27-พ.ย.-62 CNTR-0066/63
49 0-7155-38000-57-9 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัดเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ บพ 9892 กจ  3,559.98 27-พ.ย.-62 CNTR-0067/63
50 3-7301-00203-26-2 นายชาตรี ค าสี จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 29-พ.ย.-62 CNTR-0073/63
51 3-7003-00224-12-3 นายวันดี ทองค า จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 29-พ.ย.-62 CNTR-0074/63
52 3-7105-00693-31-3 นายประสิทธิ ชินเจริญทรัพย์ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 29-พ.ย.-62 CNTR-0075/63
53 1-3207-00051-83-5 นายอนุชิต ออละนันท์ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 29-พ.ย.-62 CNTR-0076/63
54 3-7106-00276-35-8 นายสายันต์ สังข์ทอง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 29-พ.ย.-62 CNTR-0077/63
55 1-7105-01451-89-9 นายภารดร นิยมสุข จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 29-พ.ย.-62 CNTR-0081/63
56 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 52,904.00 11-ธ.ค.-62 00002/63
57 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 5,491.40 11-ธ.ค.-62 00002/63
58 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 3,681.52 11-ธ.ค.-62 00002/63
59 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 755.98 11-ธ.ค.-62 00002/63
60 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 3,114.00 11-ธ.ค.-62 00002/63
61 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 2,326.54 11-ธ.ค.-62 00002/63
62 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝนพระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 8,067.26 11-ธ.ค.-62 00002/63
63 0-7135-15000-09-1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฝน พระแท่น ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 4,075.24 11-ธ.ค.-62 00002/63

ล าดับท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

ล าดับท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)



วันท่ี เลขท่ี

64 3-7105-00838-13-3 ร้านศรีวินัยยานยนต์ โดย นายวินัย โชคสมอทอง เปล่ียนยางรถจักรยานยนต์ ขกธ 215 กจ 800.00 19-ธ.ค.-62 CNTR-0092/63
65 3-7105-00838-13-3 ร้านศรีวินัยยานยนต์ โดย นายวินัย โชคสมอทอง จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขกธ 215 กจ 100.00 20-ธ.ค.-62 CNTR-0093/63
66 3-7106-00276-35-8 นายสายันต์ สังข์ทอง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0100/63
67 3-7003-00224-12-3 นายวันดี ทองค า จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0101/63
68 3-7301-00203-26-2 นายชาตรี ค าสี จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0102/63
69 3-7105-00693-31-3 นายประสิทธิ ชินเจริญทรัพย์ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0103/63
70 1-3207-00051-83-5 นายอนุชิต ออละนันท์ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0104/63
71 1-7105-01451-89-9 นายภารดร นิยมสุข จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 9,765.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0105/63
72 3-7301-00605-81-6 นายสิงห์  เกตุอู่ทอง จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 7,245.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0106/63
73 1-7105-00138-75-5 นายอ านาจ  ศรีนวล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 7,245.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0107/63
74 3-7105-00147-11-4 นายประพิมพ์ ศรีนวล จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 7,245.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0108/63
75 1-7302-00013-28-1 นายจิรวัฒน์ ไชยสุริยะศักด์ิ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด 7,245.00 26-ธ.ค.-62 CNTR-0109/63

รวมท้ังส้ิน 519,018.29

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

เหตุผลสนับสนุน
(7)

ล าดับท่ี
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)



(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561                                                                     
                                  
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


