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วันที่ เลขที่

1 3-6098-00108-66-1 ร้านโชคเจริญทวี วัสดุส านักงาน 1,100.00      20-ม.ค.-63 29/2563 4

2 3-6004-00086-32-7 หกจ.ปานขลิบฟาร์มาซี

ยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับนักกฬีา ใน
การจดัโครงการส่งทีมเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีา ประเพณีกฬีาสิรินธรคัพ 
คร้ังที ่38

1,700.00      21-ม.ค.-63 31/2563 4

3 0-6055-46000-12-5
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซิส
เต็มท์ บิวเดอร์ จ ากัด

วัสดุคอมพวิเตอร์ 4,780.00      28-ม.ค.-63 34/2563 4

4 3-6004-00570-80-6 นายสัญชัย  หนูแก้ว น้ าด่ืม ประจ าเดือน มกราคม 2563 360.00         2-ม.ค.-63 26/2563 4

5 3-6004-00570-80-6 นายสัญชัย  หนูแก้ว
น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน 
มกราคม 2563

9,894.00      1-ต.ค.-63 2/2563 1

6 3-6004-00570-80-6 นายสัญชัย  หนูแก้ว
น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน 
มกราคม 2563

310.00         1-ต.ค.-63 3/2563 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน



วันที่ เลขที่

7 1-6004-00158-37-2 นางสาวกนกพร  มะบุตร

จ้างเหมาคนงานท าความสะอาด
และประกอบอาหารกลางวันของ
นักเรียนอนุบาลห้วยใหญ่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยใหญ่ 
ประจ าเดือน มกราคม 2563

      6,400.00 2-ต.ค.-62 1/2563 1

8 3-6004-00554-14-2 นางสุพรรณี  พิลาวุฒิ
จ้างเหมาคนงานท าความสะอาด 
อาคาร ส านักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ 
ประจ าเดือน มกราคม 2563

      6,300.00 4-ต.ค.-62 7/2563 1

9 3-6004-00560-48-7 นายประทานพร  น้อยมหาพรหม
จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยด้าน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน มกราคม 
2563

      6,900.00 2-ต.ค.-62 4/2563 1

เหตผุลสนับสนุน
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่

ล าดบัที่



วันที่ เลขที่

10 3-1020-02522-65-4 นายวินัย กล่ินสุคนธ์

ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ประปา และการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านติดต้ังท่อประปา
หมู่บ้าน จดมาตราน้ า หมู่ที ่3,4,5,6
 ประจ าเดือน มกราคม 2563

      7,000.00 2-ต.ค.-62 3/2563 1

11 3-6004-00555-70-0 นายวิชัย  จีนพิณ
จา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่ที ่3 ประจ าเดือน มกราคม
 2563

      5,900.00 2-ต.ค.-62 5/2563 1

12 3-6098-00108-66-1 ร้านโชคเจริญทวี วัสดุงานบ้านงานครัว (อบต.) 4,200.00      13-ก.พ.-63 41/2563 4

13 3-6004-00570-80-6 นายสัญชัย  หนูแก้ว
น้ าด่ืม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2563

240.00         31-ม.ค.-63 37/2563 4

14 3-6004-00570-80-6 นายสัญชัย  หนูแก้ว
น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563

5,875.00      1-ต.ค.-63 2/2563 1

15 3-6004-00570-80-6 นายสัญชัย  หนูแก้ว
น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563

215.00         1-ต.ค.-63 3/2563 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน



วันที่ เลขที่

16 1-6004-00158-37-2 นางสาวกนกพร  มะบุตร

จ้างเหมาคนงานท าความสะอาด
และประกอบอาหารกลางวันของ
นักเรียนอนุบาลห้วยใหญ่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยใหญ่ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

      5,870.96 2-ต.ค.-62 1/2563 1

17 3-6004-00554-14-2 นางสุพรรณี  พิลาวุฒิ

จ้างเหมาคนงานท าความสะอาด 
อาคาร ส านักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

      6,290.32 4-ต.ค.-62 7/2563 1

18 3-6004-00560-48-7 นายประทานพร  น้อยมหาพรหม

จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยด้าน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2563

      6,322.57 2-ต.ค.-62 4/2563 1

19 3-1020-02522-65-4 นายวินัย กล่ินสุคนธ์

ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ประปา และการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านติดต้ังท่อประปา
หมู่บ้าน จดมาตราน้ า หมู่ที ่3,4,5,6
 ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2563

      7,000.00 2-ต.ค.-62 3/2563 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน



วันที่ เลขที่

20 3-6004-00555-70-0 นายวิชัย  จีนพิณ
จา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่ที ่3 ประจ าเดือน 
กมุภาพนัธ์ 2563

      6,000.00 2-ต.ค.-62 5/2563 1

21 3-6004-00081-40-6 หจก.วาศิตการไฟฟ้า วัสดุออุปกรณ์ไฟฟ้า 3,520.00      19-ม.ีค.-63 47/2563 4

22 0-6055-58000-39-7
บ.หมื่นทรัพย์เจริญเคมี 
จ ากัด

วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 3,900.00      20-ม.ีค.-63 49/2563 4

23 3-6004-00481-66-8 ช.ยิ่งเจริญคอนกรีต วัสดุส านักงาน 1,605.00      25-ม.ีค.-63 51/2563 4
24 3-6004-00570-80-6 นายสัญชัย  หนูแก้ว น้ าด่ืม ประจ าเดือนมีนาคม 2563 360.00         28-ก.พ.-63 44/2563 4

25 3-6004-00570-80-6 นายสัญชัย  หนูแก้ว
น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน 
มีนาคม 2563

7,902.00      1-ต.ค.-63 2/2563 1

26 3-6004-00570-80-6 นายสัญชัย  หนูแก้ว
น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน 
มีนาคม 2563

374.00         1-ต.ค.-63 3/2563 1

27 1-6004-00158-37-2 นางสาวกนกพร  มะบุตร

จ้างเหมาคนงานท าความสะอาด
และประกอบอาหารกลางวันของ
นักเรียนอนุบาลห้วยใหญ่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยใหญ่ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563

      6,500.00 2-ต.ค.-62 1/2563 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน



วันที่ เลขที่

28 3-6004-00554-14-2 นางสุพรรณี  พิลาวุฒิ

จ้างเหมาคนงานท าความสะอาด 
อาคาร ส านักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563

      6,500.00 4-ต.ค.-62 7/2563 1

29 3-6004-00560-48-7 นายประทานพร  น้อยมหาพรหม

จ้างเหมาบุคคลเป็นผู้ช่วยด้าน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน มีนาคม 
2563

      7,000.00 2-ต.ค.-62 4/2563 1

30 3-1020-02522-65-4 นายวินัย กล่ินสุคนธ์

ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ประปา และการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านติดต้ังท่อประปา
หมู่บ้าน จดมาตราน้ า หมู่ที ่3,4,5,6
 ประจ าเดือน มีนาคม 2563

      7,000.00 2-ต.ค.-62 3/2563 1

31 3-6004-00555-70-0 นายวิชัย  จีนพิณ
จา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่ที ่3 ประจ าเดือน มีนาคม 
2563

      6,000.00 2-ต.ค.-62 5/2563 1

รวมทัง้สิ้น 143,318.85  

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตผุลสนับสนุน


