ใบสั่งซือ้ /จ้าง (ระบบ Laas/EGP)
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนตุลาคม 61
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนตุลาคม 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนตุลาคม 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เดือนตุลาคม 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนตุลาคม 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนตุลาคม 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนตุลาคม 2561
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
- รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์
จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ (สานักปลัด)

7,117.50 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0001/2562

เลขที่โครงการ
(EGP)
-

1,545.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0002/2562

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
-

1 ต.ค. 61

-

-

1 ต.ค. 61

7,199.70 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ cntr-00003/2562

-

-

1 ต.ค. 61

3,429.90 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0004/2562

-

-

1 ต.ค. 61

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

cntr-0005/2562

-

-

1 ต.ค. 61

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
2,070.30

cntr-0006/2562
cntr-0007/2562
cntr-0008/2562
cntr-0009/2562
cntr-0010/2562
cntr-0011/2562
cntr-0012/2562

-

-

1 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61
1 ต.ค. 61

cntr-0013/2562

61107034747

611014027167

3 ต.ค. 61

นางศรีรัตน์ คานิล
นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
นายบุญนา คณโฑเงิน
นายฟิต จันแตง
นายบุญรวม ขิงหอม
นายอานาท เอ่ยเอืย่ ม
สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

15,930.00 ร้านสรรพิทยา 2558

-2ลาดับที่
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

รายการ
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการดาเนินการ
ย้าย/รวมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.ผักขวง
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-58-0074
จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาทรงกลม ประกับด้วยดอกไม้สดโทนสีเหลือง
ขนาด f 90 ชม. จานวน 1 พวง (เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
สภา อบต.ผักขวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 (19 ต.ค. 61)
จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาทรงกลม ประกับด้วยดอกไม้สดโทนสีชมพู
ขนาด f 60 ชม. จานวน 1 พวง (วันปิยมั หาราช)
ซือ้ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ให้แก่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจาปีงบประมาณ 2562
(สัญญาซือ้ ขาย เลขที่ 1/2562)
ซือ้ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลผักขวง
จานวน 5 โรงเรียน (สัญญาซือ้ ขาย เลขที่ 2/2562)
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0014/2562

เลขที่โครงการ
(EGP)
-

-

4 ต.ค. 61

cntr-0015/2562

-

-

4 ต.ค. 61

cntr-0016/2562

-

-

11 ต.ค. 61

1,500.00 น.ส.ดวงเดือน พรมฝาย

cntr-0017/2562

-

-

18 ต.ค. 61

1,000.00 นางปภพร บุญเชือ่ ม

cntr-0018/2562

-

-

19 ต.ค. 61

101,756.40 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

cntr-0019/2562

61107293688

611001005067

29 ต.ค. 61

414,166.40 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.)
10,882.30 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0020/2562

61107294939

611001005087

29 ต.ค. 61

cntr-0021/2562

-

-

31 ต.ค. 61

1,698.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0022/2562

-

-

31 ต.ค. 61

294,390.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0023/2562

-

-

31 ต.ค. 61

8,883.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0024/2562

-

-

31 ต.ค. 61

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

760.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และอิเล็ก
ทรอนิกส์
4,500.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
1,000.00 นางปภพร บุญเชือ่ ม

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ

-3ลาดับที่

รายการ

25

จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนพฤศจิกายน 61
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2561
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์
จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ
- แผนงานสังคมสงเคาระห์
จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
- แผนงานการศึกษา
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัสพัสดุ 416-56-0051
ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้
แผนงานการศึกษา (No.106 - F9)
- ยกเลิก -

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้
แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน (No.105 - F8)
ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (No.107 - F9)

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0025/2562

เลขที่โครงการ
(EGP)
-

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
1,670.40

นางศรีรัตน์ คานิล
นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
นายบุญนา คณโฑเงิน
นายฟิต จันแตง
นายบุญรวม ขิงหอม
นายอานาท เอ่ยเอืย่ ม
สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0026/2562
cntr-0027/2562
cntr-0028/2562
cntr-0029/2562
cntr-0030/2562
cntr-0031/2562
cntr-0032/2562

29,040.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
6,780.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
1,050.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
5,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด อุตรดิตถ์ศรีฟา้
เฟอร์นิเจอร์

5,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด อุตรดิตถ์ศรีฟา้
เฟอร์นิเจอร์
11,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด อุตรดิตถ์ศรีฟา้
เฟอร์นิเจอร์

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
-

31 ต.ค. 61

-

-

31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61

cntr-0033/2562

-

-

2 พ.ย. 61

cntr-0034/2562

61117024387

611114019725

2 พ.ย. 61

cntr-0035/2562

-

-

2 พ.ย. 61

cntr-0036/2562

61117207229

611114159077

14 พ.ย. 61

cntr-0038/2562

61117208059

611114159472

14 พ.ย. 61

cntr-0039/2562

61117208059

61111415972

14 พ.ย. 61

-4ลาดับที่

รายการ

40

ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จานวน 5 ตู้
กองคลัง (No.108 - F9)
ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จานวน 3 ตู้
สานักปลัด (No.104 - F8)
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
- รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนธันวาคม 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนธันวาคม 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนธันวาคม 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนธันวาคม 2561
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนธันวาคม 2561
จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนธันวาคม 61
จ้างเหมาจัดทาพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนเหลือง จานวน 1 พุ่ม
ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.ผักขวง

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0040/2562

เลขที่โครงการ
เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
(EGP)
61117208637
611114159542 14 พ.ย. 61

cntr-0041/2562

61117205656

611114159186

14 พ.ย. 61

cntr-0042/2562

-

-

30 พ.ย. 61

1,807.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0043/2562

-

-

30 พ.ย. 61

3,290.50 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0044/2562

-

-

30 พ.ย. 61

8,348.80 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0045/2562

-

-

30 พ.ย. 61

973.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0046/2562

-

-

30 พ.ย. 61

cntr-0047/2562
cntr-0048/2562
cntr-0049/2562
cntr-0050/2562
cntr-0051/2562
cntr-0052/2562
cntr-0053/2562

-

-

30 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61

cntr-0054/2562
cntr-0055/2562

61127046796

611214038588

3 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

22,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด อุตรดิตถ์ศรีฟา้
เฟอร์นิเจอร์
16,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด อุตรดิตถ์ศรีฟา้
เฟอร์นิเจอร์
8,127.90 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

นางศรีรัตน์ คานิล
นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
นายบุญนา คณโฑเงิน
นายฟิต จันแตง
นายบุญรวม ขิงหอม
นายอานาท เอ่นเอีย่ ม
นายสมชิด แก้วเข็ม

1,000.00 นางปภพร บุญเชือ่ ม
26,600.00 บ. ชัยวัฒน์พานิช (พิชัย) จากัด

-5
ลาดับที่
56
57
58
59
60

61
62

63
64

65
66

67

รายการ
จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
สภา อบต.ผักขวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 (18 ธ.ค.61)

จัดซือ้ น้าแข็ง
(โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯ)
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การยืน่ แบบแสดงรายการ
ชาระภาษี และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจาปี พ.ศ. 2562
จานวน 5 ป้าย
จัดซือ้ วัสดุไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ในการตัง้ จุดบริการ
(โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯ)
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย และป้ายรณรงค์ไวนิล
โครงไม้อัดพร้อมติดตัง้ ตามแบบและประมาณการของ อบต.ผักขวง
จานวน 8 ป้าย
ซือ้ แบบพิมพ์ จานวน 7 รายการ
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบารุงรักษารถบรรทุกขยะ
ยีห่ อ้ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-1643 อุตรดิตถ์
รหัสพัสดุ 005-59-0002
จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
สภา อบต.ผักขวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 (25 ธ.ค.61)
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มการจัดทารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะนาวหวาน หมูท่ ี่ 3
บ้านวังโป่ง ตาบลผักขวง
(สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2562)

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0056/2562

เลขที่โครงการ
(EGP)
-

-

17 ธ.ค. 61

cntr-0059/2562

-

-

18 ธ.ค. 61

6,136.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และอิเล็ก
ทรอนิกส์

cntr-0060/2562

61127269461

611214210449

18 ธ.ค. 61

4,720.00 ร้านเอกชัยพาณิชย์

cntr-0061/2562

-

-

18 ธ.ค. 61

12,000.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และอิเล็ก
ทรอนิกส์

cntr-0062/2562

61127274666

611214213115

18 ธ.ค. 61

10,810.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
7,824.91 บ. อิซซู ุอุตรดิตถ์ฮกอันติง้ จากัด

cntr-0063/2562
cntr-0064/2562

61127320100
61127321338

611214249187
611214249864

20 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61

cntr-0065/2562

-

-

21 ธ.ค. 61

cntr-0066/2562

-

-

25 ธ.ค. 61

cntr-0067/2562

61127405707

611222014135

26 ธ.ค. 61

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

1,500.00 น.ส.ดวงเดือน พรมฝาย
- ยกเลิก- ยกเลิก840.00 นายสมศักดิ์ คามิง่

1,500.00

น.ส.ดวงเดือน พรมฝาย

430.00 ร้านหลุยส์ก๊อปปี้
199,000.00 หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชัน่

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ

-6ลาดับที่
68

รายการ

จานวนเงิน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สีแ่ ยกบ้านนายชูชาติ แก้วพร ถึงสีแ่ ยก
137,000.00
บ้านนายปพัด มาสุ หมูท่ ี่ 9 บ้านโคกงาม ตาบลผักขวง
(สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2562)
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมูท่ ี่ 10 บ้านเขาสัก
184,000.00
ตาบลผักขวง
(สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2562)
70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่ า้ น (ต่อจากโครงการเดิม)
123,000.00
หมูท่ ี่ 16 บ้านปางวุ้นพัฒนา ตาบลผักขวง
(สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2562)
6,000.00
71 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมกราคม 2562
6,000.00
72 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมกราคม 2562
6,000.00
73 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมกราคม 2562
6,000.00
74 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมกราคม 2562
6,000.00
75 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมกราคม 2562
6,000.00
76 จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนมกราคม 62 (ยกเลิก)
6,000.00
77 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2561
78 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
12,226.80
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
79 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
2,139.30
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
80 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
1,815.60
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
81 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
6,902.60
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า

หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชัน่

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0068/2562

เลขที่โครงการ
เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
(EGP)
61127405965
611222014211 26 ธ.ค. 61

หจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชัน่

cntr-0069/2562

61127406375

611222014267

26 ธ.ค. 61

ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญทองเทพ
คอนสตรัคชัน่

cntr-0070/2562

61127406476

611220014326

26 ธ.ค. 61

นางศรีรัตน์ คานิล
นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
นายฟิต จันแตง
นายบุญรวม ขิงหอม
นายอานาท เอ่นเอีย่ ม
นายสมชิด แก้วเข็ม

cntr-0071/2562
cntr-0072/2562
cntr-0073/2562
cntr-0074/2562
cntr-0075/2562
cntr-0076/2562

-

-

28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61

นายบุญนา คณโฑเงิน
สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0077/2562
cntr-0078/2562

-

-

28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61

สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0079/2562

-

-

28 ธ.ค. 61

สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0080/2562

-

-

28 ธ.ค. 61

สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0081/2562

-

-

28 ธ.ค. 61

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

-7ลาดับที่

รายการ

82

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
- รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์
จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จานวน 1 ป้าย
(โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562)
จัดซือ้ น้าแข็ง จานวน 10 ถุง
(โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562)
ค่าจัดซือ้ ของรางวัล สาหรับการแข่งขันเกมส์และตอบปัญหาชิงรางวัล
(โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562)
ค่าจัดซือ้ อุปกรณ์
(โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562)
ซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ KYOCERA TK-410
จานวน 3 หลอด
จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนมกราคม 62 (แก้ไข)
จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
สภา อบต.ผักขวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 (15 ม.ค. 62)
วัสดุสานักงาน (สานักปลัด)
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบารุงรักษารถยนต์บรรทุกน้าแบบ

83
84
85
86
87
88
89
90
91

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0082/2562

เลขที่โครงการ
(EGP)
-

-

28 ธ.ค. 61

1,600.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
600.00 นายสมศักดิ์ คามิง่

cntr-0083/2562

-

-

3 ม.ค. 62

cntr-0084/2562

-

-

3 ม.ค. 62

4,030.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

cntr-0085/2562

-

-

3 ม.ค. 62

7,344.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

cntr-0086/2562

62017030045

620114031026

3 ม.ค. 62

10,400.00 บ. เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จากัด

cntr-0087/2562

62017100395

620114083889

8 ม.ค. 62

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

cntr-0088/2562

-

-

9 ม.ค. 62

1,500.00 น.ส.ดวงเดือน พรมฝาย

cntr-0089/2562

-

-

14 ม.ค. 62

6,480.00 ร้านสรรพิทยา 2558
27,397.35 บ. อิซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันติง้ จากัด

cntr-0090/2562
cntr-0091/2562

62017209448
62017237817

620114175136
620114195350

14 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62

นายวิโรจน์ แสนคา

cntr-0092/2562

-

-

1,600.00 นายวิโรจน์ แสนคา

cntr-0093/2562

-

-

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

2,029.30 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ

เอนกประสงค์ ยีห่ อ้ ISUZU หมายเลขทะเบียน บท 3009 อุตรดิตถ์
รหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ จานวน ๑ คัน
92
93

จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
รหัสพัสดุ 420-48-0007, 420-48-0008 (ห้องปลัด)
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
รหัสพัสดุ 420-56-0017 (กองคลัง)

1,300.00

28 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62

-8ลาดับที่
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

รายการ
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพิ่ม
- ศพด. อบต.ผักขวง 6 , ศพด.บ้านโคกงาม 7 รวม 13 คน
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 24 รายการ
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจาปี 2562
วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ
(แผนงานสังคมสงเคราะห์)
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 62
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0094/2562

เลขที่โครงการ
เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
(EGP)
62017445153
620101008872 28 ม.ค. 62

cntr-0095/2562
cntr-0096/2562

62017448092
-

620114372269
-

28 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62

cntr-0097/2562

62017508272

620114418391

30 ม.ค. 62

6,550.90 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0098/2562

-

-

31 ม.ค. 62

4,065.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-099/2562

-

-

31 ม.ค. 62

4,482.50 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0100/2562

-

-

31 ม.ค. 62

2,231.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0101/2562

-

-

31 ม.ค. 62

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

cntr-0102/2562

-

-

31 ม.ค. 62

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00

cntr-0103/2562
cntr-0104/2562
cntr-0105/2562
cntr-0106/2562
cntr-0107/2562
cntr-0108/2562
cntr-0109/2562

-

-

31 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

6,471.40 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.)
27,908.00 ร้านสรรพิทยา 2558
576.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
6,847.00 ร้านสรรพิทยา 2558

นางศรีรัตน์ คานิล
นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
นายบุญนา คณโฑเงิน
นายบุญรวม ขิงหอม
นายฟิต จันแตง
นายอานาท เอ่ยเอีย่ ม
สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

-9เลขที่โครงการ
(EGP)

110 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 11 รายการ (สานักปลัด)

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0110/2562

62027000959

620214007462

1 ก.พ. 62

111

cntr-0111/2562

-

-

4 ก.พ. 62

cntr-0112/2562

-

-

4 ก.พ. 62

cntr-0113/2562

-

-

4 ก.พ. 62

cntr-0114/2562

-

-

4 ก.พ. 62

cntr-0115/2562

-

-

4 ก.พ. 62

cntr-0116/2562

-

-

4 ก.พ. 62

cntr-0117/2562

-

-

4 ก.พ. 62

cntr-0118/2562

-

-

4 ก.พ. 62

cntr-0119/2562

-

-

4 ก.พ. 62

cntr-0120/2562

62027039158

620214036919

4 ก.พ. 62

ลาดับที่

112
113
114
115
116
117
118
119
120

รายการ

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

77,210.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
800.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอม
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
พิวเตอร์ ยีห่ อ้ Fuji Xerox รุ่น CM305df รหัสพัสดุ 416-58-0089 (กองช่าง)
1,640.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์
(โครงการกีฬาเด็กและครอบครัว ประจาปี 2562)
720.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการไวนิล ขนาด 1.2 x 3 เมตร
อิเล็กทรอนิกส์
(โครงการกีฬาเด็กและครอบครัว ประจาปี 2562)
1,200.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
จ้างเหมาจัดทาผ้าแพรลูกโป่งเปิดงาน จานวน 1 งาน
อิเล็กทรอนิกส์
(โครงการกีฬาเด็กและครอบครัว ประจาปี 2562)
1,500.00 นายอนุชา ตาแก้ว
จ้างเหมาวงดุริยางค์นาขบวน จานวน 1 วง
(โครงการกีฬาเด็กและครอบครัว ประจาปี 2562)
1,500.00 นายวีระเดช ขลิบช้าง
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จานวน 1 งาน
(โครงการกีฬาเด็กและครอบครัว ประจาปี 2562)
1,200.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
จัดซือ้ ถ้วยรางวัล จานวน 3 ถ้วย
(โครงการกีฬาเด็กและครอบครัว ประจาปี 2562)
3,108.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
จัดซือ้ เหรียญรางวัลโลหะ (พร้อมสายธงชาติ) จานวน 84 เหรียญ
(โครงการกีฬาเด็กและครอบครัว ประจาปี 2562)
600.00 นายสมศักดิ์ คามิง่
น้าแข็ง จานวน 10 ถุง
(โครงการกีฬาเด็กและครอบครัว ประจาปี 2562)
89,855.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 11 รายการ (สานักปลัด)
คอมมูนิเคชัน่ จากัด

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ

- 10 ลาดับที่

รายการ

จานวนเงิน

30,000.00
121 ถังขยะพลาสติกล้อเลือ่ นมีฝาปิด ขนาด 120 ลิตร พลาสติกเกรด A
สีส้ม พร้อมสกรีน "ตรา อบต.ผักขวง" จานวน 25 ใบ
122
9,510.00
123 วัสดุก่อสร้าง จานวน 4 รายการ
4,790.00
124 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
กองคลัง จานวน 3 เครื่อง
6,400.00
125 น้าแข็ง จานวน 64 ถุง
(โครงการ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อสิง่ แวดล้อม)
21,600.00
126 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร
จานวน 1 ป้าย และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงไม้อัดพร้อมติดตัง้
ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จานวน 17 ป้าย ตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ผักขวง กาหนด (โครงการ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อสิง่ แวดล้อม)
6,400.00
127 น้าดืม่ (ถ้วย) จานวน 64 กล่อง
(โครงการ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อสิง่ แวดล้อม)
31,886.00
128 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบารุงรักษารถยนต์บรรทุกน้าติดตัง้
เครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยีห่ อ้ ISUZU
หมายเลขทะเบียน 80-9210 อุตรดิตถ์
8,100.00
129 จ้างเหมากาจัดสิง่ ปฏิกูล(ดูดส้วม)บริเวณห้องน้าที่ทาการ อบต.ผักขวง
จานวน 26 บ่อ และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.ผักขวง จานวน 1 บ่อ
รวม 27 บ่อ ๆ ละ 300.- บาท
130 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1,500.00
สภา อบต.ผักขวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 (18 ก.พ. 62)

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0121/2562

เลขที่โครงการ
(EGP)
62027099513

620214088325

7 ก.พ. 62

cntr-0123/2562
cntr-0124/2562

62027106880
-

620214091281
-

7 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62

cntr-0125/2562

-

-

11 ก.พ. 62

ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์

cntr-0126/2562

62027162811

6202141175263

11 ก.พ. 62

นายสมศักดิ์ คามิง่

cntr-0127/2562

62027161169

620214132135

11 ก.พ. 62

ห้างหุ้นส่วนจากัด ยศสรัล
cntr-0128/2562
แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ ทรานสปอร์ต

62027226313

620214187202

11 ก.พ. 62

นายสมบัติ หาญเชิงชาย

cntr-0129/2562

62027230294

620214190676

14 ก.พ. 62

น.ส.ดวงเดือน พรมฝาย

cntr-0130/2562

-

-

18 ก.พ. 62

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.พี.ยิง่ เจริญ
- ยกเลิก ร้านทองแสนขันวัสดุ
บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
นายสมศักดิ์ คามิง่

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ

- 11 ลาดับที่

รายการ

131 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 2 เครื่อง รหัสพัสดุ 420-56-0014 , 420-56-0015
132 วัสดุสานักงาน จานวน 17 รายการ
- แผนงานการศึกษา
133 วัสดุสานักงาน จานวน 27 รายการ
- กองคลัง
134 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ
135 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
136 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
137 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
138 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
139 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
- รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์
140 จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนมีนาคม 62
141 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมีนาคม 2562
142 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมีนาคม 2562
143 จ้างเหมาบริการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมีนาคม 2562
144 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมีนาคม 2562

7,800.00 นายวิโรจน์ แสนคา

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0131/2562

เลขที่โครงการ
เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
(EGP)
62027253509
620214206317 14 ก.พ. 62

7,246.00 ร้านสรรพิทยา 2558

cntr-0132/2562

62017508272

620114418391

18 ก.พ. 62

21,199.00 ร้านสรรพิทยา 2558

cntr-0133/2562

62027393828

620214326764

25 ก.พ. 62

89,855.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
6,565.60 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0134/2562

62027039158

620214036919

4 ก.พ. 62

cntr-0135/2562

-

-

28 ก.พ. 62

7,527.80 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0136/2562

-

-

28 ก.พ. 62

10,742.40 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0137/2562

-

-

28 ก.พ. 62

2,745.10 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0138/2562

-

-

28 ก.พ. 62

3,877.10 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0139/2562

-

-

28 ก.พ. 62

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

cntr-0140/2562

-

-

28 ก.พ. 62

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

cntr-0141/2562
cntr-0142/2562
cntr-0143/2562
cntr-0144/2562

-

-

28 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

นางศรีรัตน์ คานิล
นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
บุญนา คณโฑเงิน
นายฟิต จันตง

- 12 ลาดับที่

รายการ

145 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมีนาคม 2562
146 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมีนาคม 2562
147 จัดซือ้ ตัวรับสัญญา Wireless แบบ UBS ยีห่ อ้ TPLINK
รุ่น TLWN722N จานวน 2 ตัว ๆ ละ 950.- บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
148 จัดซือ้ ตัวรับสัญญา Wireless แบบ UBS ยีห่ อ้ TPLINK
รุ่น TLWN722N จานวน 4 ตัว ๆ ละ 950.- บาท
- สานักปลัด
149 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและอาหารกลางวัน
โครงการดาเนินการกิจกรรมควบคุมไฟป่า
150 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการไวนิลฯ จานวน 1 ป้าย และจ้างเหมา
จัดทาป้ายรณรงค์ไวนิลโครงไม้อัดพร้อมติดตัง้ ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของ อบต.ผักขวง กาหนด จานวน 2 ป้าย
โครงการดาเนินการกิจกรรมควบคุมไฟป่า
151 จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
152 จัดซือ้ เครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่อง
153 จ้างเหมาจัดทาพานพุ่มดอกไม้สด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 20 ซม. จานวน 1 พุ่ม
154
155 วัสดุอุปกรณ์ จานวน 2 รายการ
โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราปปรามการทุจริต
ในการปฏิบตั ิงาน ของ อบต.ผักขวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0145/2562
cntr-0146/2562
cntr-0147/2562

เลขที่โครงการ
(EGP)
-

3,800.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด

cntr-0148/2562

4,100.00

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

6,000.00 นายบุญรวม ขิงหอม
6,000.00 นายอานาท เอ่ยเอีย่ ม
1,900.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด

นางเหลีย่ ม มูลผม

24,900.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์

16,000.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
5,000.00 บริษทั สตาร์ โอ เอ แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
1,000.00 นางปภพร บุญเชือ่ ม
- ยกเลิก1,950.00 ร้านสรรพิทยา 2558

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
-

28 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62

-

-

1 มี.ค. 62

cntr-0149/2562

-

-

1 มี.ค. 62

cntr-0150/2562

62037008812

620314011009

1 มี.ค. 62

cntr-0151/2562 62037094646
สัญญาซือ้ ขายเลขที่ 1/262
cntr-0152/2562 62037096140

620302000224

6 มี.ค. 62

620314082483

6 มี.ค. 62

cntr-0153/2562

-

-

14 มี.ค. 62

cntr-0155/2562

-

-

22 มี.ค. 62

- 13 ลาดับที่

รายการ

156 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการฯ ไวนิล จานวน 1 ป้าย
และจ้างเหมาจัดทาป้ายรณรงค์ไวนิล โครงไม้อัดพร้อมติดตัง้

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0156/2562

เลขที่โครงการ
(EGP)
-

-

22 มี.ค. 62

8,000.00 นางบุญเลย แดงด่วน

cntr-0157/2562

62037408362

620314333349

22 มี.ค. 62

5,880.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์

cntr-0158/2562

62037008812

620314011009

1 มี.ค. 62

7,800.00 นางบุญเลย แดงด่วน

cntr-0159/2562

62037008812

620314011009

1 มี.ค. 62

8,820.10 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0160/2562

-

-

26 มี.ค. 62

7,754.20 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0161/2562

-

-

26 มี.ค. 62

3,477.60 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0162/2562

-

-

26 มี.ค. 62

8,966.70 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

cntr-0163/2562

-

-

26 มี.ค. 62

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

3,600.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ

ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวงกาหนด

จานวน 2 ป้าย ตามโครงการขับขีป่ ลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
157 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
- จานวน 2 มือ้ ๆ ละ 25.- บาท
จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน

158

159

160
161
162
163

- จานวน 1 มือ้ ๆ ละ 50.-บาท
จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการ ฯ จานวน 1 ป้าย
และถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จานวน 78 เล่ม
โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบตั ิงานของ อบต.ผักขวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและอาหารกลางวัน
โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบตั ิงานของ อบต.ผักขวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์

- 14 -

164 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
- รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์
165 จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนเมษายน 62
166 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนเมษายน 2562

1,699.20 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

เลขที่สัญญา
(Laas)
cntr-0164/2562

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

cntr-0165/2562

6,000.00 นางศรีรัตน์ คานิล

cntr-0166/2562

167
168
169
170
171
172

6,000.00 นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
6,000.00 บุญนา คณโฑเงิน
6,000.00 นายฟิต จันตง
6,000.00 นายบุญรวม ขิงหอม
6,000.00 นายอานาท เอ่ยเอีย่ ม
22,980.00 นายสมพงษ์ ธรรมลังการ

ลาดับที่

รายการ

จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนเมษายน 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมีนาคม 2562
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนเมษายน 2562
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนเมษายน 2562
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนเมษายน 2562
ซือ้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสาหรับสัตว์พร้อมอุปกรณ์
จานวน ๗๖๖ ชุด

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

173
ยกเลิก
174 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
11,000.67 บริษทั สยามนิสสันอุตรดิตถ์
ยีห่ อ้ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ - ๑๘๒๖ อุตรดิตถ์
รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๓
175 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการฯไวนิล ขนาด 1 X 3 เมตร
12,600.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาจัดทาป้ายรณรงค์ไวนิลโครงไม้อัดพร้อมติดตัง้
ขนาด ๑ X ๒ เมตร ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวงกาหนด โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2562
176 จัดซือ้ น้าแข็ง จานวน 21 ถุง ๆ ละ 60.- บาท
1,260.00 นายสมศักดิ์ คามิง่
โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
177 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบารุงรักษารถบรรทุกขยะ ยีห่ อ้ ISUZU ๕๙-๐๐๐๒
12,947.00 หุ้นส่วนจากัด ยศสรัล แมชชีน
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๔๓ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๒
เนอร์รี่ แอนด์ ทรานสปอร์ต

cntr-0167/2562
cntr-0168/2562
cntr-0169/2562
cntr-0170/2562
cntr-0171/2562
CNTR-0172/2562

เลขที่โครงการ
(EGP)
-

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
-

26 มี.ค. 62

-

-

26 มี.ค. 62

-

-

26 มี.ค. 62

62037467253

620314384018

26 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62

CNTR-0174/62

62047083271

620414067144

4-เม.ย.-62

CNTR-0175/62

62047081781

620414067596

4-เม.ย.-62

CNTR-0176/62
CNTR-0177/62

4-เม.ย.-62
62047156184

62041427716

10-เม.ย.-62

- 15 ลาดับที่

รายการ

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

178 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างเอ็ม
ถึงบ้านลุงหลี หมูท่ ี่ 2 บ้านผักขวง
179 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมูบ่ า้ นถนนสาย หมูท่ ี่ 13
ถึง หมูท่ ี่ 12 หมูท่ ี่ 13 บ้านใหญ่เจริญ
180 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าถนนภายในหมูบ่ า้ น
หมูท่ ี่ 15 บ้านโคกงาม
181 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านโคกงาม
จานวน ๑๗ รายการ
182 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านปางวุ้น
จานวน ๑๗ รายการ

179,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
บุญทองเทพคอนสตรัคชัน่
181,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
บุญทองเทพคอนสตรัคชัน่
181,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
บุญทองเทพคอนสตรัคชัน่
10,000.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เลขที่สัญญา
(Laas)
CNTR-0178/62

เลขที่โครงการ
เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
(EGP)
62047127975 620422008118 11-เม.ย.-62

CNTR-0179/62

62047137831

620422008128

11-เม.ย.-62

CNTR-0180/62

62047143597

620422008103

11-เม.ย.-62

CNTR-0181/62

62047177619

6204145559

11-เม.ย.-62

10,000.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

CNTR-0182/62

62047178254

620414146019

11-เม.ย.-62

183 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลผักขวง จานวน ๑๕ รายการ

10,000.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

CNTR-0183/62

62047179080

620414146256

11-เม.ย.-62

184 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านน้าหมีใหม่เจริญ
จานวน ๑๗ รายการ
185 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน 60 คน ๆ ละ
25.บาท เป็นเงิน 1,500.บาท
186 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ยีห่ อ้ DAISENKO รหัสพัสดุ 420550013 จานวน 1 เครื่อง
187 จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนพฤษภาคม 62
188 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 62
189 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 62
190 จ้างเหมาบริการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 62
191 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 62
192 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 62

10,000.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

CNTR-0184/62

62047179509

620414146513

11-เม.ย.-62

1,500.00 นางสาวดวงเดือน พรมฝาย

CNTR-0185/62

11-เม.ย.-62

1,800.00 นายวิโรจน์ แสนคา

CNTR-0186/62

17-เม.ย.-62

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

CNTR-0187/62

30-เม.ย.-62

6,000.00 นางศรีรัตน์ คานิล
6,000.00 นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
6,000.00 บุญนา คณโฑเงิน
6,000.00 นายฟิต จันตง
6,000.00 นายบุญรวม ขิงหอม

CNTR-0188/62
CNTR-0189/62
CNTR-0190/62
CNTR-0191/62
CNTR-0192/62

30-เม.ย.-62
30-เม.ย.-62
30-เม.ย.-62
30-เม.ย.-62
30-เม.ย.-62

- 16 ลาดับที่

รายการ

193 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 62
194 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
195 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
196 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
197 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
198 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
- รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์
199 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน ๑ รายการ
200 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล
ในห้วงก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสพระบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขนาด 2.40 X 4.80 เมตร
จานวน 1 ป้าย 2. จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล
ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 จานวน 1 ป้าย
201 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
202 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอม
พิวเตอร์ ยีห่ อ้ BROTHER รุ่น HL3170DW รหัสพัสดุ 416570067
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ BROTHER รุ่น HL2250DW
รหัสพัสดุ 416570069, เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416570058
203 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพการทางานและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัสพัสดุ 416570059 จานวน 1 เครื่อง

เลขที่สัญญา
(Laas)
6,000.00 นายอานาท เอ่ยเอีย่ ม
CNTR-0193/62
8,820.10 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0194/62

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

เลขที่โครงการ
(EGP)

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
30-เม.ย.-62
30-เม.ย.-62

7,754.20 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0195/62

30-เม.ย.-62

3,477.60 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0196/62

30-เม.ย.-62

8,966.70 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0197/62

30-เม.ย.-62

1,699.20 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0198/62

30-เม.ย.-62

6,480.00 ร้านสรรพิทยา 2558
4,608.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็คทรอนิกส์

CNTR-0199/62
CNTR-0200/62

62057003660

620514004613

1-พ.ค.-62
1-พ.ค.-62

14,500.00 องค์การเภสัชกรรม
1,100.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด

CNTR-0201/62
CNTR-0202/62

62057108403

620514087337

8-พ.ค.-62
13-พ.ค.-62

350.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด

CNTR-0203/62

13-พ.ค.-62

- 17 ลาดับที่

รายการ

เลขที่สัญญา
(Laas)
1,500.00 นางสาวดวงเดือน พรมฝาย
CNTR-0204/62
17,746.26 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง CNTR-0205/62
ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

204 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน 60 คน ๆ ละ 25.บาท
205 ซือ้ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ให้แก่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
ภาคเรียนที่ 1/2562
206 ซือ้ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลผักขวง
96,686.52 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.)
จานวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจาปีงบประมาณ 2562
207 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE
5,952,576.00 บริษทั จ.จักรวาล 425 จากัด
สาย อต.4017 แยกทางหลวง 1047 (กม.ที่ 35+990) บ้านน้าหมีใหญ่
ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
208 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดทาแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล
4,848.00 นางสาวสุทาวี เสมอใจ
ให้ปฎิบตั ิงานตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ตัง้ แต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
จานวน 16 วัน ๆ ละ 303.- บาท เป็นเงิน 4,848.- บาท
209 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
57,000.00 ร้านน้าทองกรุ๊ป
210 ค่าจัดซือ้ น้าแข็ง จานวน 10 ถุง และ น้าดืม่ (ถ้วย) จานวน 20 กล่อง
2,600.00 นายสมศักดิ์ คามิง่
ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจาปี พ.ศ. 2562
211 จัดซือ้ ผ้าจับจีบ (สีม่วง, สีเหลือง, สีขาว) จานวน 3 ม้วน
3,600.00 ร้านสวัสดี
ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจาปี พ.ศ. 2562
212 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์
2,110.00 ร้านสรรพิทยา 2558
ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจาปี พ.ศ. 2562

เลขที่โครงการ
(EGP)

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ

62057193425

620501003159

15-พ.ค.-62
14-พ.ค.-62

CNTR-0206/62

62057196763

620501003218

14-พ.ค.-62

CNTR-0207/62

62037028151

620422018802

15-พ.ค.-62

CNTR-0208/62

CNTR-0209/62
CNTR-0210/62

15-พ.ค.-62

62057504315

620514415168

30-พ.ค.-62
30-พ.ค.-62

CNTR-0211/62

30-พ.ค.-62

CNTR-0212/62

30-พ.ค.-62

- 18
ลาดับที่

รายการ

213 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
214 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
215 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
216 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
217 จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนมิถุนายน 62
218 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมิถุนายน 62
219 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมิถุนายน 62
220 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมิถุนายน 62
221 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมิถุนายน 62
222 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมิถุนายน 62
223 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนมิถุนายน 62
224 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดทาแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลทรัพย์สิน
ให้ปฏิบตั ิงานตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
225 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์
226 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน 60 คน ๆ ละ
25.บาท
227 ซือ้ เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

จานวนเงิน

เลขที่สัญญา
(Laas)
สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0213/62
เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

เลขที่โครงการ
(EGP)

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
31-พ.ค.-62

0.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0214/62
2,653.20 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0215/62

ไม่ได้จดั ซือ้
รถชารุด
31-พ.ค.-62

10501.7 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0216/62

31-พ.ค.-62

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

CNTR-0217/62

31-พ.ค.-62

6,000.00 นางศรีรัตน์ คานิล
6,000.00 นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
6,000.00 บุญนา คณโฑเงิน
6,000.00 นายฟิต จันตง
6,000.00 นายบุญรวม ขิงหอม
6,000.00 นายอานาท เอ่ยเอีย่ ม
9,400.00 นางสาวสุทาวี เสมอใจ

CNTR-0218/62
CNTR-0219/62
CNTR-0220/62
CNTR-0221/62
CNTR-0222/62
CNTR-0223/62
CNTR-0224/62

31-พ.ค.-62
31-พ.ค.-62
31-พ.ค.-62
31-พ.ค.-62
31-พ.ค.-62
31-พ.ค.-62
31-พ.ค.-62

2,197.60 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0225/62

31-พ.ค.-62

1,500.00 นางสาวดวงเดือน พรมฝาย

CNTR-0226/62

12-มิ.ย.-62

15,000.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด

CNTR-0227/62

62067207281

620614174425

13-มิ.ย.-62

- 19 ลาดับที่

รายการ

228 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ จานวน 5 รายการ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ กิ าร
229 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการฯ ไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร
จานวน 1 ป้าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ กิ าร
230 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน จานวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๑ มือ้
และจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน ๑๐๐ คน ๆ
ละ ๒ มือ้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ กิ าร
231 จัดซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. น้ามันไฮดรอลิค68 (18 ลิตร) จานวน 2 ถัง ๆ ละ 1,177.บาท
2. น้ากลัน่ จานวน 6 ขวด ๆ ละ 26.75บาท
232 จัดซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ สาหรับใช้กับเครื่องจักรกลหนัก
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
233 จัดซือ้ น้าแข็ง จานวน 5 ถุง และจัดซือ้ น้าดืม่ (ถ้วย) จานวน 5 กล่อง
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
234 จ้างเหมาจัดป้ายโครงการฯ ไวนิล จานวน 1 ป้าย
และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไวนิล จานวน 6 ป้าย
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
235 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
จานวน 35 เล่ม ๆ ละ 115.-บาท
236 จัดซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
237 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

3,638.00 ร้านสรรพิทยา 2558
1,200.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
10,000.00 นางบุญเลย แดงด่วน

เลขที่สัญญา
(Laas)
CNTR-0228/62

เลขที่โครงการ
(EGP)

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
13-มิ.ย.-62

CNTR-0229/62
CNTR-0230/62

13-มิ.ย.-62
62067214229

620614178692

13-มิ.ย.-62

2,514.50 ห้างหุ้นส่วนจากัด ยศสรัล แมชชีน CNTR-0231/62
เนอร์รี่ แอนด์ ทรานสปอร์ต

13-มิ.ย.-62

150,000.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0232/62

14-มิ.ย.-62

800.00 นายสมศักดิ์ คามิง่

CNTR-0233/62

21-มิ.ย.-62

2,880.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์

CNTR-0234/62

21-มิ.ย.-62

4,025.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์

CNTR-0235/62

24-มิ.ย.-62

2,208.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0236/62
10,245.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0237/62

27-มิ.ย.-62
27-มิ.ย.-62

- 20 ลาดับที่

รายการ

238 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
239 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
240 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
241 จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนกรกฎาคม 62
242 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 62
243 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 62
244 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 62
245 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 62
246 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 62
247 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 62
248 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดทาแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลทรัพย์สิน
ให้ปฏิบตั ิงานตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
249 ซือ้ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ให้แก่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ภาคเรียนที่ 1/2562
ประจาปีงบประมาณ 2562 (สัญญาซือ้ ขาย เลขที่ 6/2562)
250 ซือ้ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลผักขวง
จานวน 5 โรงเรียน (สัญญาซือ้ ขาย เลขที่ 7/2562)
251 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๖ รายการ (สานักปลัด)
252 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน ๒๓ รายการ (สานักปลัด)

เลขที่สัญญา
(Laas)
3,312.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0238/62

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

เลขที่โครงการ
(EGP)

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
27-มิ.ย.-62

3,068.60 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0239/62

27-มิ.ย.-62

7,548.10 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0240/62

27-มิ.ย.-62

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

CNTR-0241/62

27-มิ.ย.-62

6,000.00 นางศรีรัตน์ คานิล
6,000.00 นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
6,000.00 บุญนา คณโฑเงิน
6,000.00 นายฟิต จันตง
6,000.00 นายบุญรวม ขิงหอม
6,000.00 นายอานาท เอ่ยเอีย่ ม
9,400.00 นางสาวสุทาวี เสมอใจ

CNTR-0242/62
CNTR-0243/62
CNTR-0244/62
CNTR-0245/62
CNTR-0246/62
CNTR-0247/62
CNTR-0248/62

27-มิ.ย.-62
27-มิ.ย.-62
27-มิ.ย.-62
27-มิ.ย.-62
27-มิ.ย.-62
27-มิ.ย.-62
27-มิ.ย.-62

56,858.62 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง CNTR-0249/62
ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

62067488857

620601008693

27-มิ.ย.-62

283,668.28 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง CNTR-0250/62
ประเทศไทย (อ.ส.ค.)
35,070.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
CNTR-0251/62
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
22,537.00 ร้านสรรพิทยา 2558
CNTR-0252/62

62067491270

620601008721

27-มิ.ย.-62

62077065309

620714054035

3-ก.ค.-62

62077065861

620714055456

3-ก.ค.-62

- 21 ลาดับที่

รายการ

253 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
องค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
254 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รถกระเช้า)
255 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้า
แบบเอนกประสงค์ ยีห่ อ้ ISUZU หมายเลขทะเบียน
บท ๓๐๐๙ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ จานวน ๑ คัน
256
257 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์ จานวน ๒7 รายการ โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุ
(ชราบาล) ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจาปี 2562
258 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน ๕๐ คนๆ ละ ๑ มือ้ ๆ
ละ ๒๕.-บาท จานวน ๑๓ วัน โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุ (ชราบาล)
ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
259 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 2 X 3 เมตร จานวน 1 ป้าย
260 จัดซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ สาหรับใช้กับเครื่องจักรกลหนัก
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
261 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยีห่ อ้ นิสสัน
หมายเลขทะเบียน บท ๗๓๘๘ อุตรดิตถ์
รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ จานวน ๑ คัน
262 โครงการติดตัง้ มุง้ ลวดพร้อมเหล็กดัด
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
263
264 โครงการปรับปรุงระบบประปาถังกรองน้า หมูท่ ี่ 11
บ้านน้าหมีใหม่เจริญ

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

110,000.00 ร้านน้าทองกรุ๊ป

เลขที่สัญญา
(Laas)
CNTR-0253/62

15,219.68 บริษทั สยามนิสสันอุตรดิตถ์
CNTR-0254/62
25,626.50 ห้างหุ้นส่วนจากัด ยศสรัล แมชชีน CNTR-0255/62
เนอร์รี่ แอนด์ ทรานสปอร์ต

เลขที่โครงการ
เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
(EGP)
62077074996 620705000888 4-ก.ค.-62
62077145470
62077170894

620714129070
620714140453

8-ก.ค.-62
9-ก.ค.-62

(ยกเลิก)
16,303.00 ร้านสรรพิทยา 2558

CNTR-0257/62

62077177949

620714147899

9-ก.ค.-62

16,250.00 นางสอน พะวงวัน

CNTR-0258/62

62077179438

620714255451

9-ก.ค.-62

1,200.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
CNTR-0259/62
อิเล็กทรอนิกส์
63,916.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0260/62
5,016.16 บริษทั สยามนิสสันอุตรดิตถ์

118,000.00 ร้านนิตยาผ้าม่าน

9-ก.ค.-62
10-ก.ค.-62

CNTR-0261/62

62077263357

620714216857

12-ก.ค.-62

CNTR-0262/62

62077260099

620705002800

15-ก.ค.-62

CNTR-0264/62

62067028657

620722007692

18-ก.ค.-62

(ยกเลิก)
495,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด
บุญทองเทพคอนสตรัคชัน่

- 22 ลาดับที่

รายการ

265 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมูบ่ า้ น
หมูท่ ี่ 8 บ้านวังตะเคียน
266 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน จานวน ๗๘ คน ๆ ละ ๑ มือ้
และจ้างเหมาจัดทาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน ๗๘ คน ๆ ละ
๒ มือ้ ตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒
267 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒ X ๔ เมตร จานวน ๑ ป้าย
และจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (เอกสารประกอบการอบรม)
จานวน ๗๘ ชุด ตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิ
งานของ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
268 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ จานวน 3 รายการ
ตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิ
งานของ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
269 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยีห่ อ้ นิสสัน
หมายเลขทะเบียน บท ๗๓๘๘ อุตรดิตถ์
รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ จานวน ๑ งาน
270 ซือ้ วัสดุสานักงาน กองคลัง
271 ซือ้ วัสดุ สาหรับโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เลขที่โครงการ
เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
(EGP)
62067025018 620722009562 18-ก.ค.-62

318,000.00 หจก. ษณะพงษ์ก่อสร้าง

เลขที่สัญญา
(Laas)
CNTR-0265/62

7,800.00 นางบุญเลย แดงด่วน

CNTR-0266/62

62077379285

620714314248

22-ก.ค.-62

5,500.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์

CNTR-0267/62

62077380613

620714314639

22-ก.ค.-62

4,290.00 ร้านสรรพิทยา 2558

CNTR-0268/62

8,132.00 ร้านยุทธเซอร์วิส

CNTR-0269/62

62077384787

620714316540

22-ก.ค.-62

CNTR-0270/62
CNTR-0271/62

62077439784
62077446067

620714372327
620714373051

24-ก.ค.-62
24-ก.ค.-62

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

17,479.00 ร้านสรรพิทยา 2558
15,000.00 ร้านสรรพิทยา 2558

22-ก.ค.-62

- 23 ลาดับที่

รายการ

272 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้า
แบบเอนกประสงค์ ยีห่ อ้ ISUZU หมายเลขทะเบียน บท 3009
อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุ 003530001 จานวน 1 คัน
273 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๔ รายการ (งานป้องกันภัยฯ)
274 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน ๑๔ รายการ (งานป้องกันภัย)
275 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดทาแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลทรัพย์สิน
ให้ปฏิบตั ิงานตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
276 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
277 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
278 จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านบุ่งประชานิมิตร หมูท่ ี่ 12 ต.ผักขวง ประจาเดือนสิงหาคม 62
279 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนสิงหาคม 62
280 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนสิงหาคม 62
281 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนสิงหาคม 62
282 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนสิงหาคม 62
283 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนสิงหาคม 62
284 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนสิงหาคม 62
285 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
286 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์

เลขที่สัญญา
(Laas)
1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ยศสรัล แมชชีน CNTR-0272/62
เนอร์รี่ แอนด์ ทรานสปอร์ต

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

13,950.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
7,242.00 ร้านสรรพิทยา 2558
9,400.00 นางสาวสุทาวี เสมอใจ

เลขที่โครงการ
(EGP)

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
30-ก.ค.-62

CNTR-0273/62

62077532347

620714441769

30-ก.ค.-62

CNTR-0274/62
CNTR-0275/62

62077534591

620714443864

30-ก.ค.-62
31-ก.ค.-62

สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0276/62

31-ก.ค.-62

สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0277/62

31-ก.ค.-62

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม

CNTR-0278/62

31-ก.ค.-62

6,000.00 นางศรีรัตน์ คานิล
6,000.00 นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
6,000.00 บุญนา คณโฑเงิน
6,000.00 นายฟิต จันตง
6,000.00 นายบุญรวม ขิงหอม
6,000.00 นายอานาท เอ่ยเอีย่ ม
สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ

CNTR-0279/62
CNTR-0280/62
CNTR-0281/62
CNTR-0282/62
CNTR-0283/62
CNTR-0284/62
CNTR-0285/62

31-ก.ค.-62
31-ก.ค.-62
31-ก.ค.-62
31-ก.ค.-62
31-ก.ค.-62
31-ก.ค.-62
31-ก.ค.-62

สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0286/62

31-ก.ค.-62

- 24 ลาดับที่

รายการ

จานวนเงิน

เลขที่สัญญา
(Laas)
สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0287/62
เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

287 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
รถเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 80-9210 อุตรดิตถ์
288 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผลิตภัณฑ์กาจัดลูกน้ายุง
96,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.พี.ยิง่ เจริญ
(ทีมีฟอส TEMEPHOS ๑% W/W SG) จานวน ๑๖,๐๐๐ ซอง
289 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณเป็นเงิน 4,800.-บาท
4,800.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักขวง จานวน 60 เล่ม ๆ ละ 80.-บาท
290 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ ดังนี้ 1. พระฉายาลักษณ์
3,234.00 ร้านสรรพิทยา 2558
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวงพร้อมกรอบ ขนาด 15X20 นิ้ว จานวน 1 รูป
2. พานพุ่มดอกไม้พร้อมอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. เบอร์ 7
จานวน 1 คู่ 3. พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ สีฟา้ จานวน 1 พาน
4. ธงชาติไทย ขนาด 60 X 90 ซม. จานวน 3 ผืน ๆ ละ 28.บาท
5. ธงพระนามาภิไธย ส.ก. ขนาด 60 X 90 ซม.
จานวน 3 ผืน ๆ ละ 40.บาท
291
(ยกเลิก)
292 ซือ้ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
24,000.00 ร้านเอกชัยพาณิชย์
293 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
24,100.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
294 จัดซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ สาหรับใช้กับเครื่องจักรกลหนัก
200,000.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
295 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน 60 คน ๆ
1,500.00 นางสาวดวงเดือน พรมฝาย
ละ 25.บาท เป็นเงิน 1,500.บาท
296 ซือ้ วัสดุก่อสร้างสาหรับโครงการสนับสนุนการดาเนินงานและการจัด
20,000.00 ร้าน เค มาร์ท
บริการศูนย์บริการคนพิการตาบลผักขวง ประจาปีงบประมาณ 2562

CNTR-0288/62

เลขที่โครงการ
(EGP)

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
31-ก.ค.-62

62077568364

620714468642

31-ก.ค.-62

CNTR-0289/62

31-ก.ค.-62

CNTR-0290/62

2-ส.ค.-62

CNTR-0292/62
CNTR-0293/62

62087032013
62087081764

62081402830
620814069012

2-ส.ค.-62
5-ส.ค.-62

CNTR-0294/62

6-ส.ค.-62

CNTR-0295/62

8-ส.ค.-62

CNTR-0296/62

62087229382

620814191754

13-ส.ค.-62

- 25 ลาดับที่

รายการ

297 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน 60 คน ๆ
ละ 25.บาท เป็นเงิน 1,500.บาท
298 ซือ้ เลือ่ ยโซ่ยนต์ ขนาด ๓.๑ แรงม้า ขนาดบาร์ ๒๐ นิ้ว
จานวน ๒ เครื่อง
299 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA TK - ๔๑๐
จานวน 3 หลอด
300 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน 60 คน ๆ
ละ 25.บาท เป็นเงิน 1,500.บาท
301 จัดซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 10 ลิตร ๆ ละ 28.50 บาท
2. น้ามันไฮดีเซล จานวน 20 ลิตร ๆ ละ 26.60 บาท
302 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ
303 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ยีห่ อ้ Brother รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๘ จานวน ๑ เครื่อง
304 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ (สานักปลัด)
305 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ (สานักปลัด)
306 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับ โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุ (ชราบาล)
ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
307 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุ (ชราบาล)
ตาบลผักขวง อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2562
308 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์
309 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
ตามโครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

1,500.00 นางสาวดวงเดือน พรมฝาย

เลขที่สัญญา
(Laas)
CNTR-0297/62

เลขที่โครงการ
(EGP)

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
13-ส.ค.-62

CNTR-0298/62

62087287767

620814245175

15-ส.ค.-62

11,400.00 บริษทั เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์จากัด CNTR-0299/62

62087307431

620814255811

15-ส.ค.-62

40,000.00 ร้านกิจเจริญ

1,500.00 นางสาวดวงเดือน พรมฝาย

CNTR-0300/62

16-ส.ค.-62

817.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0301/62

16-ส.ค.-62

5,990.00 ร้านสรรพิทยา 2558
7,500.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
35,840.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
5,235.00 ร้านสรรพิทยา 2558
1,700.00 นางปภพร บุญเชือ่ ม

CNTR-0302/62
CNTR-0303/62

62087397392
62087399685

620814332936
620814333079

20-ส.ค.-62
20-ส.ค.-62

CNTR-0304/62

62087404415

620814335770

20-ส.ค.-62

CNTR-0305/62
CNTR-0306/62

62087405139

620814336157

21-ส.ค.-62
21-ส.ค.-62

720.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
1,080.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
10,000.00 นางบุญเลย แดงด่วน

CNTR-0307/62

21-ส.ค.-62

CNTR-0308/62

21-ส.ค.-62

CNTR-0309/62

62087431370

620814359326

21-ส.ค.-62

- 26 ลาดับที่

รายการ

310 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับโครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์
311 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน จานวน ๗๑ คน ๆ ละ ๑ มือ้
จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน จานวน ๗๑ คน ๆ ละ ๑ มือ้
ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลผักขวง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
312 ซือ้ วัสดุก่อสร้างสาหรับโครงการสนับสนุนการดาเนินงานและการจัด
บริการศูนย์บริการคนพิการตาบลผักขวง ประจาปีงบประมาณ 2562
313 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล โครงการอบรมการป้องกัน
ละเมิด และการกระทา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
314 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับโครงการอบรมการป้องกัน
ละเมิด และการกระทา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
315 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
316 จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ตามโครงการอบรม
การป้องกันละเมิด และการกระทา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
317 จัดซือ้ วัสดุนามันเชือ้ เพลิงแนะหล่อลืน่ จานวน 2 รายการ
318 ซือ้ วัสดุสานักงาน (กองช่าง)
319 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ยีห่ อ้ Fuji Xerox DocuPrint CM305df รหัสพัสดุ 416600097
โดยการซ่อมชุดเฟือง ทาความร้อน จานวน 1 เครื่อง
320 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมชุดโคมไฟฝังเพดาน
บริเวณห้องกลาง ชัน้ 1 ของที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ผักขวง โดยทาการซ่อมแซมชุดโคมไฟฝังเพดาน จานวน 3 ชุด
และเปลีย่ นสายไฟฟ้าใหม่ 2X2.5 จานวน 15 เมตร พร้อมติดตัง้ ชุด
สวิตช์ เปิด ปิด จานวน 1 งาน

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

5,276.00 ร้านสรรพิทยา 2558
9,230.00

20,000.00 ร้านเค มาร์ท

เลขที่สัญญา
(Laas)
CNTR-0310/62
CNTR-0311/62

CNTR-0312/62

เลขที่โครงการ
เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
(EGP)
62087432121 620814359480 21-ส.ค.-62
62087429754 620814359624 21-ส.ค.-62

620874442881

620814367549

21-ส.ค.-62

1,200.00 ร้านแสนขันการพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
2,876.00 ร้านสรรพิทยา 2558

CNTR-0313/62

22-ส.ค.-62

CNTR-0314/62

22-ส.ค.-62

49,270.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
10,000.00 นางบุญเลย แดงด่วน

CNTR-0315/62

62087466233

620814393680

22-ส.ค.-62

CNTR-0316/62

62087469449

620814394426

22-ส.ค.-62

620814421532

22-ส.ค.-62
23-ส.ค.-62
26-ส.ค.-62

1,225.50 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0317/62
14,696.00 ร้านสรรพิทยา 2558
CNTR-0318/62
800.00 บริษทั สตาร์ โอ.เอ. แอนด์
CNTR-0319/62
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
2,300.00 บริษทั ชัยวัฒน์พานิช (พิชัย)
จากัด

CNTR-0320/62

62087506159

26-ส.ค.-62

- 27 ลาดับที่

รายการ

321 ซือ้ เตียงเข็นสาหรับรถพยาบาล พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ชุด
322 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2 เครื่อง
323 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เครื่องติดหญ้า
324 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกน้าแบบเอนกประสงค์ บท 3009 อุตรดิตถ์
325 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
- รถยนต์ส่วนกลาง บท 7388 อุตรดิตถ์
326 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
- รถบรรทุกขยะ 81-1643 อุตรดิตถ์
327 จ้างเหมาผูด้ ูแลสถานีสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
328 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกันยายน 62
329 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกันยายน 62
330 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกันยายน 62
331 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกันยายน 62
332 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกันยายน 62
333 จ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เดือนกันยายน 62
334 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดทาแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลทรัพย์สิน
ให้ปฏิบตั ิงานตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
335 จัดซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
336 จัดซือ้ วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 40 ลิตร ๆ ละ 28.10 บาท
2. น้ามันไฮดีเซล จานวน 70 ลิตร ๆ ละ 26.80 บาท
337 ซือ้ ลาโพงขยายเสียง
338 ซือ้ เครื่องขยายเสียง

เลขที่สัญญา
(Laas)
99,500.00 ร้าน ที.เอส.วี.เรสคิว ซ๊อป
CNTR-0321/62
11,376.00 ร้าน รดา เซอร์วิส
CNTR-0322/62
9,077.20 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0323/62

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

เลขที่โครงการ
เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
(EGP)
62087598640 620814503048 28-ส.ค.-62
62087629331 620814528102 29-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62

1,084.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0324/62

30-ส.ค.-62

1,770.50 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0325/62

30-ส.ค.-62

11,815.60 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0326/62

30-ส.ค.-62

6,000.00 นายสมชิด แก้วเข็ม
6,000.00 นางศรีรัตน์ คานิล
6,000.00 นางเหรียญ หมืน่ แก้ว
6,000.00 บุญนา คณโฑเงิน
6,000.00 นายบุญรวม ขิงหอม
6,000.00 นายฟิต จันตง
6,000.00 นายอานาท เอ่ยเอีย่ ม
9,400.00 นางสาวสุทาวี เสมอใจ

CNTR-0327/62
CNTR-0328/62
CNTR-0329/62
CNTR-0330/62
CNTR-0331/62
CNTR-0332/62
CNTR-0333/62
CNTR-0334/62

30-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62

1,653.10 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0335/62
3,000.00 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ CNTR-0336/62

30-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62

14,000.00 ร้าน ที.เอส.วี.เรสคิว ซ๊อป
18,000.00 ร้าน ที.เอส.วี.เรสคิว ซ๊อป

CNTR-0337/62
CNTR-0338/62

62087658755
62087661217

620814555912
620814556100

30-ส.ค.-62
30-ส.ค.-62

- 28 ลาดับที่

รายการ

339
340
341
342
343

ยกเลิก
ซือ้ พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
ซือ้ พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว
จ้างก่อสร้างถนนสาหรับน้าล้นผ่าน สายห้วยผักขวง หมูท่ ี่ 7 บ้านปางวุ้น
จัดซือ้ วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จานวน 10 ลิตร ๆ
2. น้ามันไฮดีเซล จานวน 30 ลิตร ๆ ละ 26.80 บาท

จานวนเงิน

เจ้าหนี/้ หจก./บริษัท/ร้าน

24,700.00 ร้านเอกชัยพาณิชย์
13,000.00 ร้านเอกชัยพาณิชย์
599,000.00 หจก. เอส เค บางกองกรุ๊ป
สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน ฯ
1,069.00

เลขที่สัญญา
(Laas)
CNTR-0340/62
CNTR-0341/62
CNTR-0342/62
CNTR-0343/62

เลขที่โครงการ
(EGP)
62097020622
62097026482
62067185939

เลขคุมสัญญา (EGP) หมายเหตุ
620914032458
620914034392
620822024829

3-ก.ย.-62
3-ก.ย.-62
6-ก.ย.-62
6-ก.ย.-62

