
ลาํด ั
บ งาน

1 งานบรหิารทวัไป

2 งานบรหิารทวัไป

3 งานบรหิารทวัไป

4 งานบรหิารทวัไป

5 งานบรหิารทวัไป

6 งานบรหิารทวัไป

7 งานบรหิารทวัไป

8 งานบรหิารทวัไป

9 งานบรหิารทวัไป

10 งานบรหิารทวัไป

11 งานบรหิารทวัไป

12 งานบรหิารทวัไป

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563

63-45-00111-
5320400-00004     

บรษัิท เอสพที ีซเีคยีว
รเิทค จํากดั

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 1,070.00

63-45-00111-
5320400-00002     

รา้นโกษาเซอรว์สิแอร์ คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 4,590.00

63-45-00111-
5320400-00003     

บรษัิท ซ.เอราวณั ออ
โตโมบลิ ราชบรุ ีจํากดั

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,507.29

63-45-00111-
5320200-00001     

นายอภชิาต ิประเทศ รายจา่ยเกยีวกบัการรับรอง
และพธิกีาร

1,825.00

63-45-00111-
5320400-00001     

บรษัิทสมไชยออโต 
จํากดั

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,136.00

63-45-00111-
5320100-00006     

นายอาทติย ์นอ้ยปานะ รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ

4,100.00

63-45-00111-
5320100-00007     

บรษัิทพ.ีท.ีโปสเตอร ์
จํากดั

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ

2,649.00

63-45-00111-
5320100-00004     

บรษัิทพ.ีท.ีโปสเตอร ์
จํากดั

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ

6,500.00

63-45-00111-
5320100-00005     

นางสดุา โกยสขุโข รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ

3,000.00

63-45-00111-
5320100-00002     

รา้นพทีี รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ

8,970.00

63-45-00111-
5320100-00003     

บรษัิทพ.ีท.ีโปสเตอร ์
จํากดั

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ

7,398.00

เลขทเีอกสาร ชอืเจา้หนี ประเภทรายจา่ย วงเงนิ
อนมุตั ิ

ปญัหาอปุสรรค์
ขอ้เสนอแนะ

63-45-00111-
5320100-00001     

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - คา่บอกรับวารสารสงิพมิพ์

33,080.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
13 งานบรหิารทวัไป

14 งานบรหิารทวัไป

15 งานบรหิารทวัไป

16 งานบรหิารทวัไป

17 งานบรหิารทวัไป

18 งานบรหิารทวัไป

19 งานบรหิารทวัไป

20 งานบรหิารทวัไป

21 งานบรหิารทวัไป

22 งานบรหิารทวัไป

23 งานบรหิารทวัไป

24 งานบรหิารทวัไป

25 งานบรหิารทวัไป

63-45-00111-
5330100-00002     

บรษัิท ออฟฟิศ โปร
เฟสชนัแนล อนิเทกก

วสัดสํุานักงาน 12,600.00

63-45-00111-
5330100-00003     

รา้นศรสีวุรรณ วสัดสํุานักงาน 36,055.00

63-45-00111-
5320400-00014     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
นาวคีอมพวิเตอร์

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 900.00

63-45-00111-
5330100-00001     

รา้นstickcrazy.com วสัดสํุานักงาน 555.00

63-45-00111-
5320400-00012     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 4,800.00

63-45-00111-
5320400-00013     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 6,000.00

63-45-00111-
5320400-00010     

บรษัิท ซ.เอราวณั ออ
โตโมบลิ ราชบรุ ีจํากดั

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 8,508.64

63-45-00111-
5320400-00011     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 1,300.00

63-45-00111-
5320400-00008     

รา้นสามารถอเิล็คทรคิ คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 1,070.00

63-45-00111-
5320400-00009     

นายศราวธุ ศริธินา
กาญจน์

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 1,200.00

63-45-00111-
5320400-00006     

รา้นสามารถอเิล็คทรคิ คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 3,638.00

63-45-00111-
5320400-00007     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
นาวคีอมพวิเตอร์

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 3,000.00

63-45-00111-
5320400-00005     

บรษัิท เอสพที ีซเีคยีว
รเิทค จํากดั

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 2,140.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
26 งานบรหิารทวัไป

27 งานบรหิารทวัไป

28 งานบรหิารทวัไป

29 งานบรหิารทวัไป

30 งานบรหิารทวัไป

31 งานบรหิารทวัไป

32 งานบรหิารทวัไป

33 งานบรหิารทวัไป

34 งานบรหิารทวัไป

35 งานบรหิารทวัไป

36 งานบรหิารทวัไป

37 งานบรหิารทวัไป

38 งานบรหิารทวัไป63-45-00111-
5330800-00008     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 3,568.20

63-45-00111-
5330800-00006     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 3,506.30

63-45-00111-
5330800-00007     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 1,757.30

63-45-00111-
5330800-00004     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 3,338.20

63-45-00111-
5330800-00005     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 2,032.00

63-45-00111-
5330800-00002     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 4,255.80

63-45-00111-
5330800-00003     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 4,886.80

63-45-00111-
5330300-00002     

รา้นดวงพร วสัดงุานบา้นงานครัว 4,761.00

63-45-00111-
5330800-00001     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 2,043.20

63-45-00111-
5330200-00003     

บรษัิทรุง่เรอืงการ
ไฟฟ้า (2017) จํากดั

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 22,260.00

63-45-00111-
5330300-00001     

รา้นศรสีวุรรณ วสัดงุานบา้นงานครัว 4,990.00

63-45-00111-
5330200-00001     

บรษัิทรุง่เรอืงการ
ไฟฟ้า (2017) จํากดั

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 35,807.00

63-45-00111-
5330200-00002     

นายจริศกัด ิเฮง
ประเสรฐิ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,300.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
39 งานบรหิารทวัไป

40 งานบรหิารทวัไป

41 งานบรหิารทวัไป

42 งานบรหิารทวัไป

43 งานบรหิารทวัไป

44 งานบรหิารทวัไป

45 งานบรหิารทวัไป

46 งานบรหิารทวัไป

47 งานบรหิารทวัไป

48 งานบรหิารทวัไป

49 งานบรหิารทวัไป

50 งานบรหิารทวัไป

51 งานบรหิารทวัไป

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,500.00

63-45-00111-
5410100-00001     

รา้นแอทโฮม
เฟอรน์เิจอรแ์อนด์

ครภุณัฑสํ์านักงาน - จัดซอื
เกา้อสํีานักงาน

42,930.00

63-45-00111-
5410700-00001     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
 - จัดซอืเครอืงมัลตมิเีดยี

32,000.00

63-45-00111-
5332000-00001     

นายสวุฒัน ์ไพบลูย์
กลุกร

วสัดอุนื 1,500.00

63-45-00111-
5332000-00002     

นายสวุฒัน ์ไพบลูย์
กลุกร

วสัดอุนื 2,100.00

63-45-00111-
5331400-00004     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 13,530.00

63-45-00111-
5331700-00001     

นางสาวณัฐธรีา เซยีง
ไฮ ้

วสัดสุนาม 44,000.00

63-45-00111-
5331400-00002     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
นาวคีอมพวิเตอร์

วสัดคุอมพวิเตอร์ 13,750.00

63-45-00111-
5331400-00003     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
นาวคีอมพวิเตอร์

วสัดคุอมพวิเตอร์ 6,300.00

63-45-00111-
5330800-00012     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 2,384.90

63-45-00111-
5331400-00001     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
นาวคีอมพวิเตอร์

วสัดคุอมพวิเตอร์ 12,280.00

63-45-00111-
5330800-00010     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 4,487.50

63-45-00111-
5330800-00011     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 3,244.50

63-45-00111-
5330800-00009     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

วสัดเุชอืเพลงิและหลอ่ลนื 1,975.20



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
52 งานบรหิารทวัไป

53 งานบรหิารทวัไป

54 งานบรหิารงาน
คลงั

55 งานบรหิารงาน
คลงั

56 งานบรหิารงาน
คลงั

57 งานบรหิารงาน
คลงั

58 งานบรหิารงาน
คลงั

59 งานบรหิารงาน
คลงั

60 งานบรหิารงาน
คลงั

61 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัการ
รักษาความสงบ
ภายใน

63-45-00121-
5320300-00001     

รา้นยอดดําเนนิ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการซอ่มแซม/ปรับปรงุ
ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด

ของ อบต แควออ้ม

97,200.00

63-45-00113-
5410100-00001     

รา้นแอทโฮม
เฟอรน์เิจอรแ์อนด์

ครภุณัฑสํ์านักงาน - จัดซอื
เกา้อสํีานักงาน

14,470.00

63-45-00113-
5411600-00001     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์- จัดซอื
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED

8,900.00

63-45-00113-
5330100-00004     

บรษัิทจสิแมพ จํากดั วสัดสํุานักงาน 33,000.00

63-45-00113-
5331400-00001     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 18,390.00

63-45-00113-
5330100-00002     

รา้นศรสีวุรรณ วสัดสํุานักงาน 21,029.00

63-45-00113-
5330100-00003     

รา้นศรสีวสัด ิผา้มา่น วสัดสํุานักงาน 19,313.50

63-45-00111-
5411600-00002     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์- จัดซอื
เครอืงสํารองไฟฟ้า(UPS) 

26,000.00

63-45-00113-
5320300-00001     

นายอภสิงิห ์สขุสมัย รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

60,000.00

63-45-00111-
5411600-00001     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์- จัดซอื
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED

8,900.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
62 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบัการ
รักษาความสงบ
ภายใน

63 งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

64 งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

65 งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

66 งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

67 งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

63-45-00123-
5320300-00005     

รา้นศริภิณัฑ์ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการฝึกอบรมชดุ

2,350.00

63-45-00123-
5320300-00003     

นายวชิยั สงัขสตูร รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
1.โครงการถนนปลอดภยั (จดุ

2,000.00

63-45-00123-
5320300-00004     

รา้นพทีี รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
1.โครงการถนนปลอดภยั (จดุ

2,800.00

63-45-00123-
5320300-00001     

นายสวุฒัน ์ไพบลูย์
กลุกร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
1.โครงการถนนปลอดภยั (จดุ

1,600.00

63-45-00123-
5320300-00002     

นายอนันต ์เจก๊สกลุ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
1.โครงการถนนปลอดภยั (จดุ

1,000.00

63-45-00121-
5410700-00001     

รา้นยอดดําเนนิ ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
 - จัดซอืและตดิตงั
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 
(CCTV) จํานวน 4 ตวัพรอ้ม
อปุกรณ์ในเขตพนืทอีงคก์าร
บรหิารสว่นตําบลแควออ้ม

224,000.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
68 งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

69 งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

70 งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

71 งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

72 งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงับอคัคภียั

73 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
การศกึษา

74 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
การศกึษา

63-45-00211-
5320100-00001     

รา้นสามารถอเิล็คทรคิ รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร

11,877.00

63-45-00211-
5410100-00001     

รา้นแอทโฮม
เฟอรน์เิจอรแ์อนด์
เดคคอร์

ครภุณัฑสํ์านักงาน - จัดซอื
เกา้อสํีานักงาน

5,500.00

63-45-00123-
5320300-00009     

นางองัคณา สนุทรวงษ์ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการฝึกอบรมชดุ

15,000.00

63-45-00123-
5320300-00010     

นายอภชิาต ิประเทศ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการฝึกอบรมชดุ

7,500.00

63-45-00123-
5320300-00007     

รา้นเอ็นท ีคอนแทค 
แอนด ์ซพัพลาย

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการฝึกอบรมชดุ

2,000.00

63-45-00123-
5320300-00008     

รา้นเอ็นท ีคอนแทค 
แอนด ์ซพัพลาย

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการฝึกอบรมชดุ

9,000.00

63-45-00123-
5320300-00006     

นายเอกภาวยี ์ศรคีลํา รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการฝึกอบรมชดุ

500.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
75 งานระดบักอ่นวยั

เรยีนและ
ประถมศกึษา

76 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

77 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

78 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

79 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

80 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

81 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

82 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

83 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

63-45-00212-
5330400-00002     

สหกรณ์โคนมนคร
ปฐมจํากดั

คา่อาหารเสรมิ (นม) 62,965.50

63-45-00212-
5330300-00001     

รา้นศรสีวุรรณ วสัดงุานบา้นงานครัว 14,645.00

63-45-00212-
5330400-00001     

บรษัิท แมร ีแอน แดรี
 โปรดกัส ์จํากดั

คา่อาหารเสรมิ (นม) 13,012.48

63-45-00212-
5330100-00001     

รา้นศรสีวุรรณ วสัดสํุานักงาน 8,075.00

63-45-00212-
5330100-00002     

รา้นศรสีวุรรณ วสัดสํุานักงาน 8,971.00

63-45-00212-
5320300-00002     

รา้นศรสีวุรรณ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

480.00

63-45-00212-
5320300-00003     

นางสาวลําใย สนุานันต์ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

400.00

63-45-00212-
5320100-00001     

นางสาววรีะญา พลูพ
ลา

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร

108,000.00

63-45-00212-
5320300-00001     

บรษัิทพ.ีท.ีโปสเตอร ์
จํากดั

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

360.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
84 งานระดบักอ่นวยั

เรยีนและ
ประถมศกึษา

85 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

86 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

87 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

88 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

89 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

90 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

91 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ
ประถมศกึษา

92 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

63-45-00212-
5421100-00001     

รา้นรักษฎา กอ่สรา้ง คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุ
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง - 
ปรับปรงุซอ่มแซมศนูยพั์ฒนา

100,000.00

63-45-00221-
5320300-00001     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

477.10

63-45-00212-
5410200-00001     

บรษัิทจอ๊บ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จํากดั

ครภุณัฑก์ารศกึษา - ชดุ
อปุกรณ์สําหรับหอ้งเรยีน
โครงการพัฒนาคณุภาพ

29,350.00

63-45-00212-
5411700-00002     

รา้นรักษฎา กอ่สรา้ง ครภุณัฑอ์นื - คา่จัดซอืเครอืง
เลน่พัฒนาการเด็กปฐมวยั

225,000.00

63-45-00212-
5331500-00001     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ วสัดกุารศกึษา 8,600.00

63-45-00212-
5331500-00002     

ศกึษาภณัฑ์
สมทุรสงคราม

วสัดกุารศกึษา 13,500.00

63-45-00212-
5330400-00005     

บรษัิท แมร ีแอน แดรี
 โปรดกัส ์จํากดั

คา่อาหารเสรมิ (นม) 35,577.64

63-45-00212-
5331400-00001     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
นาวคีอมพวิเตอร์

วสัดคุอมพวิเตอร์ 7,500.00

63-45-00212-
5330400-00004     

บรษัิท แมร ีแอน แดรี
 โปรดกัส ์จํากดั

คา่อาหารเสรมิ (นม) 10,566.84



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
93 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบั
สาธารณสขุ

94 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

95 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

96 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

97 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

98 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

99 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

100 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

101 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

63-45-00221-
5320300-00010     

บรษัิททอ๊ปซนั 
อนิเตอรก์รุป๊ จํากดั

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

30,000.00

63-45-00221-
5320300-00008     

รา้นสําเนา รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

7,090.00

63-45-00221-
5320300-00009     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

149.10

63-45-00221-
5320300-00006     

นางสายใจ สพัศริิ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

10,400.00

63-45-00221-
5320300-00007     

รา้นรุง่เสรชียั รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

3,610.00

63-45-00221-
5320300-00004     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

342.10

63-45-00221-
5320300-00005     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

333.10

63-45-00221-
5320300-00002     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

350.10

63-45-00221-
5320300-00003     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

343.10



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
102 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบั
สาธารณสขุ

103 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

104 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

105 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

106 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

107 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

108 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

109 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

110 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

63-45-00221-
5320300-00018     

นายอภชิาต ิประเทศ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

3,000.00

63-45-00221-
5320300-00019     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

293.10

63-45-00221-
5320300-00016     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

173.50

63-45-00221-
5320300-00017     

บรษัิทพ.ีท.ีโปสเตอร ์
จํากดั

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

360.00

63-45-00221-
5320300-00014     

นางสาวจริะพรรณ 
เรอืงเดช

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

4,437.00

63-45-00221-
5320300-00015     

นางสมใจ เผอืกเอยีม รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

2,635.00

63-45-00221-
5320300-00012     

นางสาวปทมุ จสูกลุ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

969.00

63-45-00221-
5320300-00013     

นายสมัพันธ ์จันทร์
สนทิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

697.00

63-45-00221-
5320300-00011     

นางพรทพิย ์จันทร์
เกษม

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

6,749.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
111 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบั
สาธารณสขุ

112 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

113 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

114 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

115 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

116 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

117 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

118 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

119 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบั
สาธารณสขุ

63-45-00221-
5330900-00004     

รา้นขายยาธญัญะไทย วสัดวุทิยาศาสตรห์รอื
การแพทย์

4,680.00

63-45-00221-
5330900-00002     

รา้นขายยาธญัญะไทย วสัดวุทิยาศาสตรห์รอื
การแพทย์

2,700.00

63-45-00221-
5330900-00003     

รา้นพที ีพาณชิย์ วสัดวุทิยาศาสตรห์รอื
การแพทย์

17,510.00

63-45-00221-
5330300-00001     

รา้นสําเนา วสัดงุานบา้นงานครัว - เงนิ
อดุหนุนระบวุตัถปุระสงค/์
เฉพาะกจิจากกรมสง่เสรมิการ

9,045.00

63-45-00221-
5330900-00001     

บรษัิทสหีา้หนงึ จํากดั วสัดวุทิยาศาสตรห์รอื
การแพทย์

41,000.00

63-45-00221-
5320300-00022     

รา้นหมง ฮวด เฮง รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

580.00

63-45-00221-
5320300-00023     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

287.10

63-45-00221-
5320300-00020     

รา้นหมง ฮวด เฮง รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

1,530.00

63-45-00221-
5320300-00021     

หา้งหุน้สว่นจํากดัจริะ
บรกิาร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

291.10



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
120 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบั
สาธารณสขุ

121 งานบรกิาร
สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ
อนื

122 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

123 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

124 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

125 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

126 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

127 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

63-45-00241-
5320400-00001     

นายพันธโิพธ ิลมิป
นลิชาติ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 7,500.00

63-45-00241-
5320300-00003     

นายชาต ิเปียประเสรฐิ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

6,000.00

63-45-00241-
5320300-00004     

นายวรพงษ์ เงนิใหญ่ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

10,500.00

63-45-00241-
5320300-00001     

นายบญุสบื ปู่ เถา รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

3,000.00

63-45-00241-
5320300-00002     

นายอนันต ์เจก๊สกลุ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

5,000.00

63-45-00223-
5320300-00001     

รา้นพทีี รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการอบรมเชงิปฎบิตักิาร

300.00

63-45-00241-
5320100-00001     

นายพันธโิพธ ิลมิป
นลิชาติ

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร

7,500.00

63-45-00221-
5410400-00001     

บรษัิททอ๊ปซนั 
อนิเตอรก์รุป๊ จํากดั

ครภุณัฑก์ารเกษตร - จัดซอื
เครอืงพน่หมอกควนั

59,000.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
128 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

129 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

130 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

131 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

132 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

133 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

134 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

135 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

136 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

63-45-00241-
5320400-00009     

นายเผดมิศกัด ิ 
ละเอยีดมาก

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 1,690.00

63-45-00241-
5320400-00010     

รา้นชมุพล คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 27,500.00

63-45-00241-
5320400-00007     

นายสมบตั ิขนุสาคร คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 8,500.00

63-45-00241-
5320400-00008     

นายพันธโิพธ ิลมิป
นลิชาติ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 13,500.00

63-45-00241-
5320400-00005     

เค อาร ์การชา่ง คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 7,800.00

63-45-00241-
5320400-00006     

นายพันธโิพธ ิลมิป
นลิชาติ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 3,250.00

63-45-00241-
5320400-00003     

นายเผดมิศกัด ิ
ละเอยีดมาก

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 16,700.00

63-45-00241-
5320400-00004     

เค อาร ์การชา่ง คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 8,000.00

63-45-00241-
5320400-00002     

นายพันธโิพธ ิลมิป
นลิชาติ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 7,750.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
137 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

138 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

139 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

140 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

141 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

142 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

143 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

144 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

145 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

63-45-00241-
5330600-00003     

กา้วหนา้พาณชิย์ วสัดกุอ่สรา้ง 12,000.00

63-45-00241-
5330600-00001     

หา้งหุน้สว่นจํากดั ว.
แสงวณชิคา้วสัดุ

วสัดกุอ่สรา้ง 1,350.00

63-45-00241-
5330600-00002     

รา้นดวงพร วสัดกุอ่สรา้ง 4,798.00

63-45-00241-
5320400-00016     

นายสมบตั ิขนุสาคร คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 28,000.00

63-45-00241-
5320400-00017     

นายพันธโิพธ ิลมิป
นลิชาติ

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 7,800.00

63-45-00241-
5320400-00013     

นายสมบตั ิขนุสาคร คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 11,000.00

63-45-00241-
5320400-00014     

นายวทิยา ดษิยนันท์ คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 5,600.00

63-45-00241-
5320400-00011     

นายสมบตั ิขนุสาคร คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 47,800.00

63-45-00241-
5320400-00012     

รา้นเค อาร ์การชา่ง คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 10,500.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
146 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

147 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

148 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

149 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

150 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

151 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

152 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

153 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัเคหะ
และชมุชน

154 งานไฟฟ้าถนน
155 งานไฟฟ้าถนน63-45-00242- บรษัิทวศติา อเิล็กท คา่ตดิตงัระบบไฟฟ้าและ 196,000.00

63-45-00241-
5421000-00001     

รา้นหยกฟ้าการ
พาณชิย์

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค -
 ตดิตงัยางชะลอความเร็ว 
หมูท่ ี5,หมูท่ ี7 และหมูท่ ี8 

51,000.00

63-45-00242- บรษัิทรุง่เรอืงการ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 23,702.00

63-45-00241-
5411600-00002     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์- จัดซอื
เครอืงคอมพวิเตอรสํ์าหรับ
งานประมวลผล(แบบท ี2)

90,000.00

63-45-00241-
5420700-00001     

บรษัิท ป้ายนายกฤษ
สตกิเกอร ์จํากดั

อาคารตา่ง ๆ - ตดิตงัป้าย
บอกชอืซอยภายในเขตตําบล
แควออ้ม จํานวน 12 ป้าย ต.

345,000.00

63-45-00241-
5410400-00002     

บรษัิทวโิรจนก์ลการ
(2017) จํากดั

ครภุณัฑก์ารเกษตร - จัดซอื
เครอืงสบูนําชนดิจมนํา
(Submersible Pump) ขนาด 4

27,500.00

63-45-00241-
5411600-00001     

รา้นหนูคอมพวิเตอร์ ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์- จัดซอื
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตงัถังหมกึพมิพ ์

26,500.00

63-45-00241-
5410100-00001     

รา้นแอทโฮม
เฟอรน์เิจอรแ์อนด์
เดคคอร์

ครภุณัฑสํ์านักงาน - จัดซอื
เกา้อสํีานักงาน

11,480.00

63-45-00241-
5410400-00001     

รา้นเค อาร ์การชา่ง ครภุณัฑก์ารเกษตร - จัดซอื
เครอืงสบูนําชนดิจมนํา
(Submersible Pump) ขนาด 4

27,400.00

63-45-00241-
5332000-00001     

รา้นดวงพร วสัดอุนื 42,540.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
156 งานกําจัดขยะ

มลูฝอยและสงิ
ปฏกิลู

157 งานกําจัดขยะ
มลูฝอยและสงิ
ปฏกิลู

158 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

159 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

160 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

161 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

63-45-00251-
5320300-00004     

นางสมหมาย บญุ
ประเสรฐิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการดา้นการจัดกจิกรรม
สตรแีละครอบครัว

5,775.00

63-45-00251-
5320300-00002     

พ.ีท.ีโปสเตอร์ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมของชมรมผูส้งูอายุ
ตําบลแควออ้ม

675.00

63-45-00251-
5320300-00003     

รา้นพรนภสั จันทรัตน์ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมของชมรมผูส้งูอายุ
ตําบลแควออ้ม

2,000.00

63-45-00244-
5320100-00002     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วายพพี ีเทรดดงิ

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร

440,000.00

63-45-00251-
5320300-00001     

นางสมหมาย บญุ
ประเสรฐิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมของชมรมผูส้งูอายุ
ตําบลแควออ้ม

8,400.00

63-45-00244-
5320100-00001     

หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย
 พ ีพ ีเทรดดงิ

รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึบรกิาร
 - รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร

40,000.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
162 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

163 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

164 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

165 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

166 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

63-45-00251-
5320300-00008     

นางสมหมาย บญุ
ประเสรฐิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการดา้นการจัดกจิกรรม
สตรแีละครอบครัว

5,775.00

63-45-00251-
5320300-00009     

นางสมหมาย บญุ
ประเสรฐิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมของชมรมผูส้งูอายุ
ตําบลแควออ้ม

8,400.00

63-45-00251-
5320300-00006     

นางสมหมาย บญุ
ประเสรฐิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมของชมรมผูส้งูอายุ
ตําบลแควออ้ม

8,400.00

63-45-00251-
5320300-00007     

นายอํานวยศลิป์ 
แฉลม้นงนุช

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการดา้นการจัดกจิกรรม
สตรแีละครอบครัว

4,970.00

63-45-00251-
5320300-00005     

รา้นพทีี รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการดา้นการจัดกจิกรรม
สตรแีละครอบครัว

675.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
167 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

168 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัสรา้ง
ความเขม้แข็ง
ของชมุชน

169 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

170 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

171 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

63-45-00261-
5320300-00003     

นายจริศกัด ิเฮง
ประเสรฐิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

2,000.00

63-45-00261-
5320300-00001     

นายอภชิาต ิปินเนตร รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

4,000.00

63-45-00261-
5320300-00002     

รา้นมมุไม ้อารต์แอนด์
เฟรมกรอบรปูแกลอรี

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

950.00

63-45-00251-
5320300-00010     

นางสมหมาย บญุ
ประเสรฐิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมของชมรมผูส้งูอายุ
ตําบลแควออ้ม

8,400.00

63-45-00251-
5320300-00011     

นายอสิระ คําดี รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมของชมรมผูส้งูอายุ
ตําบลแควออ้ม

5,000.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
172 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

173 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

174 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

175 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

176 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

63-45-00261-
5320300-00007     

นางสาวจงจติต ์สา
คลาไคล

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

8,750.00

63-45-00261-
5320300-00008     

นายชยากร ศรชีาวนา รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

7,200.00

63-45-00261-
5320300-00005     

นายอภชิาต ิปินเนตร รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

10,000.00

63-45-00261-
5320300-00006     

บรษัิทพ.ีท.ีโปสเตอร ์
จํากดั

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

3,000.00

63-45-00261-
5320300-00004     

นายวชิยั สงัขสตูร รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

8,000.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
177 งานบรหิารทวัไป

เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

178 งานบรหิารทวัไป
เกยีวกบัศาสนา
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

179 งานกฬีาและ
นันทนาการ

180 งานกฬีาและ
นันทนาการ

181 งานกฬีาและ
นันทนาการ

182 งานกฬีาและ
นันทนาการ

183 งานกฬีาและ
นันทนาการ

184 งานกฬีาและ
นันทนาการ

185 งานกฬีาและ
นันทนาการ

186 งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถนิ

63-45-00262-
5320300-00007     

นายจริศกัด ิเฮง
ประเสรฐิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

2,000.00

63-45-00263-
5320300-00001     

บรษัิทพ.ีท.ีโปสเตอร ์
จํากดั

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

720.00

63-45-00262-
5320300-00005     

นายอภชิาต ิประเทศ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

4,000.00

63-45-00262-
5320300-00006     

นายวชิยั สงัขสตูร รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

8,000.00

63-45-00262-
5320300-00003     

นางละเมยีด ปาน
ประเสรฐิ

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

10,000.00

63-45-00262-
5320300-00004     

นายสวุฒัน ์ไพบลูย์
กลุกร

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

560.00

63-45-00262-
5320300-00001     

บรษัิทไทซ่าน คอร์
เปอเรท จํากดั

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

10,673.25

63-45-00262-
5320300-00002     

รา้นพทีี รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

3,000.00

63-45-00261-
5320300-00009     

นายชยากร ศรชีาวนา รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

8,500.00

63-45-00261-
5320300-00010     

รา้นมมุไม ้อารต์แอนด์
เฟรมกรอบรปูแกลอรี

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 
โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ 
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

900.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
187 งานศาสนา

วฒันธรรม
ทอ้งถนิ

188 งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้ง
พนืฐาน

189 งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้ง
พนืฐาน

190 งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้ง
พนืฐาน

191 งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้ง
พนืฐาน

192 งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้ง
พนืฐาน

193 งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้ง
พนืฐาน

194 งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้ง
พนืฐาน

195 งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้ง
พนืฐาน

63-45-00312-
5421100-00003     

รา้นรักษฎา กอ่สรา้ง คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุ
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง - 
โครงการปรับปรงุ/ซอ่มแซม

52,000.00

63-45-00312-
5421100-00001     

รา้นชมุพล คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุ
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง - 
โครงการปรับปรงุศนูยก์าร

213,000.00

63-45-00312-
5421100-00002     

รา้นรักษฎา กอ่สรา้ง คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุ
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง - 
โครงการปรับปรงุ/ซอ่มแซม

170,000.00

63-45-00312-
5421000-00004     

บรษัิทโรงเลอืยจักร
ประสารจํากดั

คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค -
 กอ่สรา้งถนนลาดยางแอส
ฟัลทต์กิคอนกรตี ซอยแคว

320,000.00

63-45-00312-
5421000-00005     

รา้นชมุพล คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค -
 ปรับปรงุตอ่เตมิอาคาร 
สํานักงาน อบต.และปรับปรงุ

214,000.00

63-45-00312-
5421000-00002     

รา้นชมุพล คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค -
 กอ่สรา้งสะพาน (แผน่พนื
สําเร็จรปู) จํานวน 3 จดุ หมูท่ ี

26,500.00

63-45-00312-
5421000-00003     

รา้นชมุพล คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค -
 กอ่สรา้งถนน คลส.บรเิวณ
ลานกฬีาวดับางแคใหญ ่หมูท่ี

66,700.00

63-45-00263-
5320300-00002     

นายอภชิาต ิประเทศ รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอนืๆ - 

2,000.00

63-45-00312-
5421000-00001     

รา้นชมุพล คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค -
 วางแผน่ปนูทางเทา้(แผน่พนื
สําเร็จรปู) จํานวน 2 จดุ หมูท่ ี

80,400.00



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแควออ้ม

รายงานผลการจดัซอืจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ  2563
196 งานกอ่สรา้ง

โครงสรา้ง
พนืฐาน

197 งานสง่เสรมิ
การเกษตร

198 งานสง่เสรมิ
การเกษตร

199 งานสง่เสรมิ
การเกษตร

200 งานสง่เสรมิ
การเกษตร

201 งบกลาง

สถานะ : จัดทํา,พมิพ,์อนุมัต,ิทําสญัญา,วางฎกีา,ทงิ

63-45-00321-
5331000-00001     

รา้นพที ีพาณชิย์ วสัดกุารเกษตร 2,040.00

63-45-00411- หา้งหุน้สว่นจํากดั ว. สํารองจา่ย 1,380.00
รวม #########

63-45-00321-
5320300-00003     

นายสชุาต ิวงคคํ์า
จันทร์

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

13,500.00

63-45-00321-
5320300-00001     

บรษัิทพ.ีท.ีโปสเตอร ์
จํากดั

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

10,584.00

63-45-00321-
5320300-00002     

บรษัิทซดีบัดลวิ 
อนิเตอร ์กรุป๊ จํากดั

รายจา่ยเกยีวเนอืงกบัการ
ปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้

51,760.00

63-45-00312-
5421100-00004     

รา้นชมุพล คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุ
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง - 
โครงการปรับปรงุถนน คสล. 

41,900.00


