
 จ ำนวนเงินรวม

 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่
1 - จ้างหมาบริการฉีดพ่นสารเคมีเพือ่ควบคุมโรค นายบุญกว้าง  บุญหลง             300.00 3 ต.ค 2562 จ. 1 /2563
2 - จ้างหมาบริการฉีดพ่นสารเคมีเพือ่ควบคุมโรค นายบุญกว้าง  บุญหลง             300.00 3 ต.ค 2562 จ. 2 /2563
3 -จ้างถ่ายเอกสารส าเนาข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.. 2563 จ านวน 30 เล่ม ร้านศิริพร เอ็กซ์เพรส 2,160.00         10 ต.ค 2562 จ. 3 /2563
4 - จ้างเหมาก าจัดส่ิงปฏิกูล(ดูดส้วม) ใน ศพด.บ้านป่ายางใต้ นางสาวตุลา  มีสุข 2,000.00         10 ต.ค 2562 จ. 4 /2563
5 - จ้างท าสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการขยะ จ านวน 200 แผ่น ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 720.00            15 ต.ค 2562 จ. 5 /2563
6 - จ้างหมาแรงงานฉีดพ่นสารเคมีเพือ่ควบคุมโรค นายบุญกว้าง  บุญหลง 600.00            29 ต.ค 2562 จ. 6 /2563
7 - จ้างเหมาประดับไฟฟ้า โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 นายวรวุฒิ เครือมี  15,000.00       5 พ.ย. 2562 จ. 7 /2563
8 - จ้างเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมติดต้ังและช่างควบคุมดูแล นายนิสิต  เพ็งสิน 12,000.00       6 พ.ย. 2562 จ. 8 /2563
9 - จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 6 ป้าย ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 2,130.00         6 พ.ย. 2562 จ. 9 /2563

10 - จัดจ้างท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 3724 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 300.00            15 พ.ย. 2562 จ. 10 /2563
11 - จัดจ้างท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบียน กค 288 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 300.00            15 พ.ย. 2562 จ. 11 /2563
12 - จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 2,967.00         29 พ.ย. 2562 จ. 12 /2563
13 - จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 2,850.00         29 พ.ย. 2562 จ. 13 /2563
14 - จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบียน กค 288 นายวิทยา  นาคฟัก 14,030.00       3 ธ.ค. 2562 จ. 14 /2563
15 - จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ร้านเอ็นเจคอมพิวเตอร์ 500.00            3 ธ.ค. 2562 จ. 15 /2563
16 - จ้างท าคู่มือช าระภาษีท้องถิ่น ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสารรังสรรค์ 18,000.00       13 ธ.ค. 2562 จ. 16 /2563
17 - จ้างจัดท าปฏิทินเพือ่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 นางวันเพ็ญ  โพสี 30,400.00       13 ธ.ค. 2562 จ. 17 /2563
18 - จัดจ้างท าป้ายไวนิลจัดเก็บภาษี ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 1,485.00         18 ธ.ค. 2562 จ. 18 /2563
19 - จัดจ้างท าป้ายไวนิลทีใ่ช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 4,620.00         18 ธ.ค. 2562 จ. 19 /2563

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2563
20 - จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ร้านเอ็นเจคอมพิวเตอร์ 400.00            18 ธ.ค. 2562 จ. 20 /2563
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(7)21 - จ้างพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก นายบุญกว้าง  บุญหลง 600.00            27 ธ.ค. 2563 จ. 21 /2563
22 - จัดซ้ือน้ าด่ืมส านักงาน จ านวน 6 เดือน น้ าด่ืมลีลาวดี 1 ต.ค. 2562 ซ. 1 /2563
23 - จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ (ต่อท่อประปาอาคารใหม)่ ร้านแสงทอง นางสีพัน  มั่นเมือง 341.00            10 ต.ค. 2562 ซ. 2 /2563
24 - จัดซ้ือพวงมาลา เพือ่น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวาย นายณัฐรัตน์  ค าพ่วง 1,000.00         10 ต.ค. 2562 ซ. 3 /2563

ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
25 - จัดซ้ือพวงมาลา เพือ่น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ นายณัฐรัตน์  ค าพ่วง 1,000.00         10 ต.ค. 2562 ซ 5 /2563

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที ่5) ในวันที ่23 ตุลาคม 2562
26 - จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะ 10 แพ็ค นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 450.00            31 ต.ค. 2562 ซ. 6 /2563
27 - จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 200 ถุง ร้านเกศรินทร์ พรีมิกซ์ 24,000.00       19 พ.ย. 2562 ซ. 7 /2563
28 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ร้านศรีสวัสด์ิเคร่ืองเขียน 8,400.00         20 พ.ย. 2562 ซ. 8 /2563
29 - จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ตากคอมพิวเตอร์ 6,784.00         20 พ.ย. 2562 ซ. 9 /2563
30 - จัดซ้ือวัสดุการเกษตร(จานรองกระถางดินเผา) ร้านเกษตรพันธ์ไม้ 800.00            20 พ.ย. 2562 ซ. 10 /2563
31 - จัดซ้ือวัสดุการเกษตร(ต้นไม้ + กระถาง) นายวสันต์  จันทดวง 15,600.00       20 พ.ย. 2562 ซ. 11 /2563
32 - จัดซ้ือวัสดุการเกษตร(จ านวน 5 รายการ) ร้านเจริญเภสัช (มานพ ตะเภา) 3,060.00         11 ธ.ค. 2562 ซ. 12 /2563
33 - จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ ร้านธเนศการค้า 390.00            19 ธ.ค. 2562 ซ. 13 /2563
34 - จัดซ้ือผ้าต่วน ร้านอาจิว 4,800.00         19 ธ.ค. 2562 ซ. 14 /2563
35 - จัดซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์ ร้านแม่ผง 370.00            19 ธ.ค. 2562 ซ. 15 /2563
36 - จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 1,170.00         20 ธ.ค. 2562 ซ. 16 /2563
37 - จัดซ้ืออุปกรณ์และวัสดุทีใ่ช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน นายสุรัตน์  นิจสินธุ์ 3,958.00         23 ธ.ค. 2562 ซ. 17 /2563

ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจ าปี พ.ศ. 2563
38 - จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ร้านไฟร์คอมพิวเตอร์ 21,390.00       23 ธ.ค. 2562 ซ. 18 /2563
39 - จ้างช่างไฟฟา้ เพื่อด าเนินการซ่อมไฟฟา้สาธารณะ จ านวน ๔๕ จุด (จุดละ ๒๐๐ บาท) นายวรวุฒิ  เครือมี          9,000.00 15 ม.ค. 2563 จ. 22 /2563

40 - จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0024 ร้านเอ็นเจคอมพิวเตอร์             400.00 15 ม.ค. 2563 จ. 23 /2563
41 - จัดจ้างท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบียน กค 288 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 300.00            15 ม.ค. 2563 จ. 24 /2563
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(7)42 - จัดจ้างท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 3724 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์             300.00 15 ม.ค. 2563 จ. 25 /2563
43 - จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ไวรัสโคโรนา - 19 ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 2,400.00         31 ม.ค. 2563 จ. 26 /2563
44 - จ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบียน กค 288 นายประสงค์  พิมเสน 450.00            31 ม.ค. 2563 จ. 27 /2563
45 - จ้างหมาเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาบ้านป่ายางใหม่ นายสหรัฐ  ค าเปา 3,500.00         11 ก.พ. 2563 จ. 28 /2563
46 - จ้างโครงการขยายเขตประปา (ที่นายชัยวฒัน์ พุ่มสลิด ถึงที่นายปนัแก้ว เมืองอินทร์ หมู่ที่ 1) นายสมบัติ   ทิมอ่วม 83,000.00       11 ก.พ. 2563 ส. 1 /2563
47 - จ้างโครงการขยายเขตประปา (ที่นายสมฤทธิ ์ต่ายโพธิ ์ถึงที่นายสุพนิ ภู่นวล หมู่ที่ 2) นายสมบัติ   ทิมอ่วม 69,000.00       12 ก.พ. 2563 ส. 2 /2563
48 - จ้างโครงการขยายเขตประปา (ที่นายพนั นานแกง ถึงที่นายเกษม อิ่มแสง หมู่ที่ 2) นายสมบัติ   ทิมอ่วม 114,500.00     12 ก.พ. 2563 ส. 3 /2563
49 - จ้างท าความสะอาดรถยนต์ ทะเบียน กค 288 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 300.00            14 ก.พ. 2563 จ. 29 /2563
50 - จ้างท าความสะอาดรถยนต์ ทะเบียน กจ 3724 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 300.00            14 ก.พ. 2563 จ. 30 /2563
51 - จ้างท าป้ายไวนิล โครงการทบทวนแผนฯ ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 420.00            14 ก.พ. 2563 จ. 31 /2563
52 - จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (จ านวน 2 เคร่ือง) ร้านเอ็นเจคอมพิวเตอร์ 600.00            17 ก.พ. 2563 จ. 32 /2563
53 - จ้างท าป้ายไวนิล "ห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน" จ านวน 4 ผืน ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 1,680.00         17 ก.พ. 2563 จ. 33 /2563
54 - จ้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เตาเด่ียว) ป่าช้าบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที ่7 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด มิ่งเมธี การโยธา 965,000.00     19 ก.พ. 2563 ส. 5 /2563
55 - จ้างท าป้ายไวนิลให้บริการฉีดวัคซีน ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 500.00            21 ก.พ. 2563 จ. 34 /2563
56 - จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า ทะเบียน บท 4088 อู่วิทยาการช่าง 3,410.00         6 ม.ีค. 2563 จ. 35 /2563
57 - จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา 1 เคร่ือง) ร้านเอ็นเจคอมพิวเตอร์ 500.00            6 ม.ีค. 2563 จ. 36 /2563
58 - จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 360.00            6 ม.ีค. 2563 จ. 37 /2563
59 - จ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นางปทุม  มาลีหวล 13,000.00       11 ม.ีค. 2563 จ. 38 /2563

ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
60 - จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 บา้นสามเงา นายสมชาย   เรืองเกตุ 197,000.00     16 ม.ีค. 2563 ส. 6 /2563
61 - จ้างโครงการก่อสร้างร้ัว (หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามเงา) นายจิรัฎฐ์เดช  วงษ์ชมภู 164,000.00     25 ม.ีค. 2563 ส. 7 /2563
62 - จ้างท าความสะอาดรถยนต์ ทะเบียน กจ 3724 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 200.00            27 ม.ีค. 2563 จ. 39 /2563
63 - จ้างท าความสะอาดรถยนต์ ทะเบียน กค 288 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 200.00            27 ม.ีค. 2563 จ. 40 /2563
64 - จ้างท าความสะอาดรถยนต์ ทะเบียน กข 3283 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 200.00            27 ม.ีค. 2563 จ. 41 /2563
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(7)65 - จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเคร่ืองปร้ิน ร้านไฟร์คอมพิวเตอร์ 17,000.00       8 ม.ค. 2563 ซ 19 /2563
66 - จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 8,731.00         8 ม.ค. 2563 ซ 20 /2563
67 - จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบท่อต่อ 2 ก๊อก บ.ดีเค มาร์เก็ตต่ิง จ ากัด 28,000.00       10 ม.ค. 2563 ซ 21 /2563
68 - จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ ร้านไฟร์คอมพิวเตอร์ 18,540.00       10 ม.ค. 2563 ซ 22 /2563
69 - จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 288) หจก.ตากแสงการยาง 11,800.00       14 ม.ค. 2563 ซ 23 /2563
70 - จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้าขนาด 15 กิโลกรัม บ.ดีเค มาร์เก็ตต่ิง จ ากัด 15,900.00       14 ม.ค. 2563 ซ 24 /2563
71 - จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ บริษัท สยามเซ็นเตอร์ โอเค จ ากัด 1,500.00         30 ม.ค. 2563 ซ 25 /2563
72 - จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3 กอง บริษัท สยามเซ็นเตอร์ โอเค จ ากัด 3,900.00         31 ม.ค. 2563 ซ 26 /2563
73 - จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 450.00            31 ม.ค. 2563 ซ 27 /2563
74 - จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ ร้านแสงทอง 7,886.00         31 ม.ค. 2563 ซ 28 /2563
75 - จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 1,630.00         13 ก.พ. 2563 ซ 30 /2563
76 - จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ร้านเจริญเภสัช 850.00            13 ก.พ. 2563 ซ 31 /2563
77 - จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หจก.ตากแสงการยาง 6,000.00         13 ก.พ. 2563 ซ 32 /2563
78 - จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ ร้านเจริญเภสัช 550.00            13 ก.พ. 2563 ซ 33 /2563
79 - จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ร้านเจริญเภสัช 480.00            13 ก.พ. 2563 ซ 34 /2563
80 - จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Canon ix 6770 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ตากคอมพิวเตอร์ 6,000.00         24 ก.พ. 2563 ซ 35 /2563
81 - จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ ร้านชลิดาพาณิชย์ 8,736.00         24 ก.พ. 2563 ซ 36 /2563
82 - จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 7 รายการ เมืองตาก สัตวแพทย์ 18,140.00       24 ก.พ. 2563 ซ 37 /2563
83 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (นาฬิกาขนาด 16 นิ้ว) ร้านศิริพร เอ็กซ์เพรส 2,500.00         28 ก.พ. 2563 ซ 38 /2563
84 - จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 2 รายการ ร้านสุวิภา การค้า 51,400.00       2 ม.ีค. 2563 ซ 39 /2563
85 - จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ ร้านเจริญเภสัช 1,070.00         9 ม.ีค. 2563 ซ 40 /2563
86 - จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถบรรทุกน้ า อู่วิทยาการช่าง 6,400.00         9 ม.ีค. 2563 ซ 41 /2563
87 - จัดซ้ือวัสดุประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน ร้านศิลาหยกพลาซ่า 8,073.00         9 ม.ีค. 2563 ซ 42 /2563

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการท าหน้ากากอนามัยเพือ่ป้องกันตนเอง 



 จ ำนวนเงินรวม

 ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

เอกสำรอ้ำงอิง 
    ชื่อผู้ประกอบกำร

ล ำดบั
ที่     รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เหตผุล
สนับสนุน

(7)88 - จัดซ้ือวัสดุประกอบการอบรม จ านวน 2 รายการ ร้านศิริพร เอ็กซ์เพรส 1,400.00         9 ม.ีค. 2563 ซ 43 /2563
89 - จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอฮอล์ จ านวน 12 ขวด ) ร้านอัณณ์ปันสุข 1,440.00         9 ม.ีค. 2563 ซ 44 /2563
90 - จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ บริษัท สยามเซ็นเตอร์ โอเค จ ากัด 1,500.00         9 ม.ีค. 2563 ซ 45 /2563
91 - จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ บริษัท สยามเซ็นเตอร์ โอเค จ ากัด 1,500.00         9 ม.ีค. 2563 ซ 46 /2563
92 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายางกองช่าง) ร้านแก้ว แสตมป์ แอนด์ ปร้ินต้ิง 720.00            13 ม.ีค. 2563 ซ 47 /2563
93 - จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองกรองน้ า นางธัญญาพร นิลพันธ์ 4,500.00         13 ม.ีค. 2563 ซ 48 /2563
94 - จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายล าโพง) ร้านบุญสวัสด์ิซาวด์ 780.00            20 ม.ีค. 2563 ซ 49 /2563
95 - จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์ต่อพ่วงแปลงสัญญาณ) ร้านไฟร์คอมพิวเตอร์ 250.00            20 ม.ีค. 2563 ซ 50 /2563
96 - จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 540.00            23 ม.ีค. 2563 ซ 51 /2563
97 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ร้านนานาภัณฑ์ 590.00            24 ม.ีค. 2563 ซ 52 /2563
98 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าหน้ากากอนามัย ร้านศิลาหยกพลาซ่า 9,995.94         30 ม.ีค. 2563 ซ 53 /2563
99 จ้างเหมาพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก นายบุญกว้าง  บุญหลง             600.00 1 เม.ย. 2563 จ. 42 2563

100 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางใต้ นางสาวประทุมพร  จันทร์อินทร์          1,900.00 8 เม.ย. 2563 จ. 43 /2563
101 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางใต้ นางสาวประทุมพร  จันทร์อินทร์ 2,400.00         8 เม.ย. 2563 จ. 44 /2563
102 จ้างท าป้าประชาสัมพันธ์ ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING          4,650.00 10 เม.ย. 2563จ. 45 /2563
103 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าวัดป่ายางใต้) นายสมบัติ  ทิมอ่วม        87,000.00 14 เม.ย. 2563ส. 8 /2563
104 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารคัดแยกขยะ นายส าเริง  เอี่ยมรอด 5,000.00         24 เม.ย. 2563จ. 46 /2563
105 จ้างท าป้ายไวนิล (ป้ายจุดทิง้หน้ากากาอนามัยและหน้ากากผ้า) ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 360.00            27 เม.ย. 2563จ. 47 /2563
106 จ้งท าป้ายไวนิล (ด่านตรวจกวดขัน covid-19) ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 420.00            29 เม.ย. 2563จ. 48 /2563
107 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร้านศิริพร เอ็กซ์เพรส 1,400.00         29 เม.ย. 2563จ. 49 /2563
108 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง นายธีรพงษ์   เรือนเขียว 2,500.00         29 เม.ย. 2563จ. 50 /2563
109 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอฮอล์ จ านวน 15 ขวด) ร้านอัณณ์ปันสุข 1,800.00         3 เม.ย. 2563 ซ. 54 /2563
110 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ ร้านศรีสวัสด์ิเคร่ืองเขียน 9,185.00         10 เม.ย. 2563ซ. 56 /2563
111 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า ร้านบุญสวัสด์ซาวด์ 3,285.00         10 เม.ย. 2563ซ. 57 /2563
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(7)112 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม)้ หจก.ตากเกษตรยนต์ 10,500.00       10 เม.ย. 2563ซ. 58 /2563
113 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (เคร่ืองพ่นยา) ร้านเจริญเภสัช 4,495.00         10 เม.ย. 2563ซ. 59 /2563
114 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (โซ่เล่ือยยนต์) ร้านเจริญเภสัช 1,391.00         10 เม.ย. 2563ซ. 60 /2563
115 จัดซ้ือวัสดุส ารวจ (บันไดอลูมิเนียม) ร้านเจริญเภสัช 2,568.00         10 เม.ย. 2563ซ. 61 /2563
116 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (วงบ่อ) ร้านแสงทอง 5,850.00         14 เม.ย. 2563ซ. 62 /2563
117 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 21 รายการ(ซ่อมอาคารคัดแยกขยะ) ร้านแสงทอง 13,139.00       14 เม.ย. 2563ซ. 63 /2563
118 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 21 รายการ (ท าอ่างล้างมือ) ร้านแสงทอง 8,157.00         14 เม.ย. 2563ซ. 64 /2563
119 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 1,908.00         23 เม.ย. 2563ซ. 65 /2563
120 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ป้ายสามเหล่ียม) ร้านบ้านครุภัณฑ์ 3,000.00         27 เม.ย. 2563ซ. 66 /2563
121 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 1,100.00         27 เม.ย. 2563ซ. 67 /2563
122 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (ผ้าล่ีสีฟ้า 1 ม้วน) ร้านเจริญเภสัช 350.00            27 เม.ย. 2563ซ. 68 /2563
123 จัดซ้ือซองพลาสติกใส่หน้ากากผ้า ร้านศิริพร เอ็กซ์เพรส 320.00            27 เม.ย. 2563ซ. 69 /2563
124 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้านอัณณ์ปันสุข 4,100.00         28 เม.ย. 2563ซ. 70 /2563
125 จัดซ้ือวัสดุในการท าหน้ากากอนามัย ร้านศิลาหยกพลาซ่า 3,477.00         29 เม.ย. 2563ซ. 71 /2563
126 จ้างท าหน้ากากอนามัย นางสมควร   ผลทับทิม 6,000.00         1 พ.ค. 2563 จ. 51 /2563
127 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการไข้เลือดออก ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 1,680.00         1 พ.ค. 2563 จ. 52 /2563
128 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตล่ิงบริเวณโรงสูบน้ า (ข้างที่นายปนัแก้ว ม.1 บา้นปา่ยางใต้) นายสมบัติ  ทิมอ่วม 43,500.00       13 พ.ค. 2563 ส. 9 /2563
129 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเปน็ผิวลาดยางแบบแอสฟลัต์ติกคอนกรีต ม.2 บา้นสามเงา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ตากแอสฟัลท์ 2,370,000.00  13 พ.ค. 2563 ส. 10 /2563
130 จ้างท าความสะอาดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 3724 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 200.00            18 พ.ค. 2563 จ. 53 /2563
131 จ้างท าความสะอาดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 288 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 200.00            25 พ.ค. 2563 จ. 54 /2563
132 จ้างท าความสะอาดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3283 ร้านแฮ๊ปปีค้าร์แคร์ 200.00            25 พ.ค. 2563 จ. 55 /2563
133 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านเอ็นเจคอมพิวเตอร์ 500.00            25 พ.ค. 2563 จ. 56 /2563
134 จัดซ้ือน้ าด่ืม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 210.00            5 พ.ค. 2563 ซ. 72 /2563
135 จัดซ้ือน้ าด่ืมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 300.00            18 พ.ค. 2563 ซ. 73 /2563
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(7)136 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเคร่ืองปร้ิน) บริษัท สยามเซ็นเตอร์ โอเอ จ ากัด 1,500.00         18 พ.ค. 2563 ซ. 74 /2563
137 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ ร้านอัณณ์ปันสุข 12,500.00       13 พ.ค. 2563 ซ. 75 /2563
138 จ้างท าบันไดไม้ไผ่ นายดวงจันทร์  จินะกาศ 1,000.00         5 ม.ิย. 2563 จ. 57 /2563
139 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ “รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน” ประจ าปีงบประมาณ 2563 ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 420.00            8 ม.ิย. 2563 จ. 58 /2563
140 จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการ “ปล่อยพนัธป์ลาเฉลิมพระเกียรติ” ประจ าปงีบประมาณ 2563 ร้านพอ่พมิพ ์IDEA DESIGN & PRINTING 420.00            8 ม.ิย. 2563 จ. 59 /2563
141 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3283 อู่วิทยาการช่าง 3,100.00         18 ม.ิย. 2563 จ. 60 /2563
142 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 288 อู่วิทยาการช่าง 4,850.00         18 ม.ิย. 2563 จ. 61 /2563
143 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 3724 อู่วิทยาการช่าง 5,190.00         18 ม.ิย. 2563 จ. 62 /2563
144 จ้างเหมาพ่อนสารเคมี เพือ่ควบคุมไข้เลือดออก นายจันทร์  วงษ์หนู 1,750.00         18 ม.ิย. 2563 จ. 63 /2563
145 จ้างเหมาพ่อนสารเคมี เพือ่ควบคุมไข้เลือดออก นายอนุวัฒน์   สังข์ค า 1,750.00         18 ม.ิย. 2563 จ. 64 /2563
146 จ้างเหมาพ่อนสารเคมี เพือ่ควบคุมไข้เลือดออก นายกฤษณพร  บุญหลง 1,750.00         18 ม.ิย. 2563 จ. 65 /2563
147 จ้างเหมาพ่อนสารเคมี เพือ่ควบคุมไข้เลือดออก นายอภินันท์  ค าพ่วง 1,750.00         18 ม.ิย. 2563 จ. 66 /2563
148 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า ร้านเจริญเภสัช 5,000.00         4 ม.ิย. 2563 ซ. 76 /2563
149 จัดซ้ือน้ าด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการ “รักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน” นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 245.00            8 ม.ิย. 2563 ซ. 77 /2563
150 จัดซ้ือน้ าด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการ “ปล่อยพนัธป์ลาเฉลิมพระเกียรติ” นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 245.00            8 ม.ิย. 2563 ซ. 78 /2563
151 จัดซ้ือกล้าพันธ์ไม้ ปุย๋คอก และแกลบด า ร้านเกษตรพันธ์ไม้ 2,660.00         8 ม.ิย. 2563 ซ. 79 /2563
152 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร โครงการ “รักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน” ประจ าปงีบประมาณ 2563 ร้านเจริญเภสัช 802.00            8 ม.ิย. 2563 ซ. 80 /2563
153 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน (น้ ามันออโต้ลูป) ร้านเจริญเภสัช 256.80            9 ม.ิย. 2563 ซ. 81 /2563
154 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ ร้านเจริญเภสัช 4,226.50         9 ม.ิย. 2563 ซ. 82 /2563
155 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 7 รายการ ร้านชลิดาพาณิชย์ 7,781.00         9 ม.ิย. 2563 ซ. 83 /2563
156 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้ถูพืน้) ร้านบ้านครุภัณฑ์ 1,380.00         17 ม.ิย. 2563 ซ. 84 /2563
157 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ ) ร้านอัณณ์ปันสุข 3,520.00         19 ม.ิย. 2563 ซ. 85 /2563
158 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์ร่ี ,สายพวงแบตเตอร่ี) อู่วิทยาการช่าง 2,980.00         19 ม.ิย. 2563 ซ. 86 /2563
159 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่ายอัลคาไลน์ 2 A) นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 400.00            19 ม.ิย. 2563 ซ. 87 /2563
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(7)160 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (กรรไกรตัดกิ่ง) ร้านแสงทอง 165.00            22 ม.ิย. 2563 ซ. 88 /2563
161 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หัวฉีดช าระ 3 ชุด) ร้านแสงทอง 565.00            22 ม.ิย. 2563 ซ. 89 /2563
162 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ ร้านแสงทอง 2,923.00         22 ม.ิย. 2563 ซ. 90 /2563
163 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเคร่ืองปร้ิน) ร้านไฟร์คอม 4,700.00         26 ม.ิย. 2563 ซ. 91 /2563
164 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาครัว จ านว 11 รายการ กองการศึกษา นางสาวสุรีย์พร  เนียมรอด 13,958.00       26 ม.ิย. 2563 ซ. 92 /2563

รวมทัง้สิ้น 4,775,879.24  


