
เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

43,800.00        

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่3 (เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2564 - มถุินำยน พ.ศ 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำสัก
ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

1 1570700209569 นางสาวปิยธิดา  วิริยะ
9,000.00         31 มีนาคม 2564 1166/2564จ้างเหมาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขฯ

ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

1

3 3570800241061 นายธเนศ  ชุมภูศรี
9,000.00         31 มีนาคม 2564 168/2564 1

2 5570800040666 นายสมบูรณ์  อินต๊ะเนตร

8,300.00         31 มีนาคม 2564 167/2564จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม
ในพืน้ทีส่าธารณะ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และศูนย์พัมนาเด็กเล็ก อบต.ป่าสัก ฯ ในช่วงระหว่างวันที่
 1-30 เมษายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติหน้าทีเ่กี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ของ อบต.ป่าสักฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

4 3570700861220 น.ส.ขวญัเรือน  อินต๊ะเนตร
9,000.00         31 มีนาคม 2564 169/2564

รวมทัง้สิ้น

5 2630700018086 นางชลธชิา นาพกิุล

8,500.00         31 มีนาคม 2564 170/2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564
จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารทีท่ าการ
 อบต.ป่าสัก ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่าสักฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

1

1



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

43,800.00        

94,200.00        

1

174/2564

1

นายถนอม  เสาร์ฟอง

นายบุญภพ  ยอดมูลคี
7,500.00         31 มีนาคม 2564 175/2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกขยะ โดยการจัดเก็บ 
ขนย้าย ขยะ และเผาขยะฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 
เมษายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานคัดแยกขยะและเผาขยะฯ ในช่วง
ระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานคัดแยกขยะและเผาขยะฯ ในช่วง
ระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

1

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง
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10 3570800053303

9,000.00         31 มีนาคม 2564
7 3570800153511

จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกขยะ โดยการจัดเก็บ 
ขนย้าย ขยะ และเผาขยะฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 
เมษายน 2564

นางสาวศรีวรรณา  ก้างออนตา

9 1570800065232 นายทศพล  พรมมินทร์
8,300.00         31 มีนาคม 2564

ยอดยกมา

6 1570700226358 นางสาวจันทรัตน์ พุ่มพวง

8,300.00         31 มีนาคม 2564 171/2564

8 3570800053621

9,000.00         31 มีนาคม 2564 173/2564

11 1579900696691 นางสาวกชพร  นาปัง
8,300.00         31 มีนาคม 2564 176/2564

รวมทัง้สิ้น

จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในกองคลังฯ 
ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

1

172/2564

1

1



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

94,200.00        

139,100.00      

180/2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนของกองการศึกษาและขับรถตู้ 
รับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสักฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

1

รวมทัง้สิ้น

8,300.00         31 มีนาคม 2564 177/2564

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

ยอดยกมา

12 1570800091098 นายวันเฉลิม  วงษ์เรียน
จ้างเหมาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าฯ ในช่วงระหว่าง
วันที ่1-30 เมษายน 2564
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31 มีนาคม 2564

13 1579900600812
8,300.00         31 มีนาคม 2564

นายศักดินา  รากะรินทร์
จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยงานช่างเขียนแบบฯ ในช่วง
ระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ(รับ-ส่ง
หนังสือ)ฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสักฯ ในช่วงระหว่างวันที ่
1-30 เมษายน 2564

14 3570900064480 น.ส.วิไลวัลย์  แป้นเพ็ชร์
9,000.00         31 มีนาคม 2564 179/2564

17 0575560002491 บริษัท บุญยะการพิมพ์
3,000.00         31 มีนาคม 2564 182/2564จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-315NV 

ของส านักปลัดฯ ประจ าเดือน เมษายน 2564

16 1570700196980 นายวีรวัฒน์  หมื่นแสน

15 1570800023467 นางสาวอาภรณ์  โตตาค า
8,000.00         

1

1

8,300.00         31 มีนาคม 2564 181/2564

178/2564

1

1

1



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

139,100.00      

163,700.00      .

ยอดยกมา

18 0575560002491 บริษัท บุญยะการพิมพ์
3,000.00         31 มีนาคม 2564

ล ำดบัที่

จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-315NV 
ของกองคลังฯ ประจ าเดือน เมษายน 2564

บริษัท บุญยะการพิมพ์
3,000.00         31 มีนาคม 2564 184/2564จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-2310U 

ของกองช่างฯ ประจ าเดือน เมษายน 2564

รวมทัง้สิ้น

1

20 1510400107272 นางสาวน้ าทิพย์  สุระเรืองชัย
12,000.00        31 มีนาคม 2564 185/2564 1

19 0575560002491

0573562001539 หจก.เชียงรายเซอร์วิส (2019)
3,600.00         25 มีนาคม 2564 44/2564

183/2564

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
ตัว ของส านักปลัด

21 3570500529256

1

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉินเบือ้งต้นฯ ปฏิบัติงานต้ังแต่
วันที ่1-30 เมษายน 2564

ร้าน เค เน็ต

400.00            2 เมษายน 2564 187/2564 2

2

จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม ลงโปรแกรม แอนต้ีไวรัส 1 ปี
 และแก้ไขระบบปฏิบัติการ window 10 ของคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ ยี่ห้อ acer Aspire E14 รหัสครุภัณฑ์ 
484-59-0024 จ านวน 1 เคร่ือง

2

นายดารา  เนตรยอง

2,600.00         21 เมษายน 2564 50/2564จัดซ้ือยางรองกันฝุ่นภายในห้องโดยสารรถยนต์ส่วนกลาง 
ยี่ห้อ Mazda สีเทา หมายเลขทะเบียน กค 8154 ชร รหัส
ครุภัณฑ์ 002-44-0001 และรถยนต์ยี่ห้อ Mazda สีด า 
หมายเลขทะเบียน กต 7213 ชร รหัสครุภัณฑ์ 
001-53-0001 จ านวน 2 ชุด
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23 3570700726462

22



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน
163,700.00      

220,016.00      

31 1570700226358 นางสาวจันทรัตน์  พุ่มพวง
8,300.00             30 เมษายน 2564 194/2564 1

รวมทัง้สิ้น

จ้างเหมาปฏบิติังานช่วยเหลือการปฏบิติังานประชาสัมพนัธฯ์ 
ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

1

29 3570700861220 ส.อ.หญิง ขวญัเรือน  อินต๊ะเนตร
9,000.00             30 เมษายน 2564 192/2564 1

30 นางชลธชิา นาพกิุล

8,500.00             30 เมษายน 2564 193/2564 1

2630700018086

จ้างเหมาปฏบิติังานดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการ อบต.
ปา่สัก หอ้งประชุมบวัหลวง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต าบลปา่สักฯ 
ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

26

25 0573558000388 หจก.ดีทอยส์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น
2,500.00             22 เมษายน 2564 51/2564

28 3570800241061 นายธเนศ  ชุมภศูรี
9,000.00             30 เมษายน 2564 191/2564

5570800040666 นายสมบรูณ์  อินต๊ะเนตร

8,300.00             30 เมษายน 2564 190/2564

27

1

1570700209569 นางสาวปยิธดิา  วริิยะ
9,000.00             30 เมษายน 2564 189/2564 1

2
ยอดยกมา

ล ำดบัที่

24 3570800057201
1,716.00             21 เมษายน 2564 188/2564

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

2จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเก้าอี้ส านักงานพนักพงิต่ า ของกอง
การศึกษา จ านวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท

จ้างเหมาปฏบิติังานเปน็ผู้ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขฯในช่วง
ระหวา่งวนัที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

จ้างเหมาปฏบิติังานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมในพื้นที่
สาธารณะ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และศูนย์พมันา
เด็กเล็ก อบต.ปา่สัก ฯ ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

จ้างเหมาปฏบิติัหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภยัของ อบต.
ปา่สักฯ ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

จ้างเหมาปฏบิติังานช่วยวานนักวเิคราะหน์โยบายและแผนฯ 
ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธภ์าษ ีประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564 จ านวน 8 ปา้ย
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นางสุภาวดี  สุขสิงหค์ลี



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

220,016.00      

271,216.00      

1

รวมทัง้สิ้น

8,300.00         30 เมษายน 2564 197/2564 1

35 3570800053303 นายบุญภพ  ยอดมูลคี
8,300.00         30 เมษายน 2564 198/2564 1จ้างเหมาปฏิบัติงานคัดแยกขยะและเผาขยะฯ ในช่วง

ระหว่างวันที ่1-31 พฤษภาคม 2564

8,300.00         30 เมษายน 2564 199/2564 1

37
8,300.00         

9,000.00         30 เมษายน 2564 195/2564 1

33 3570800053621 นายถนอม  เสาร์ฟอง
9,000.00         30 เมษายน 2564 196/2564 1

นางสาวศรีวรรณา  ก้างออนตา

จ้างเหมาปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกขยะ โดยการจัดเก็บ 
ขนย้าย ขยะ และเผาขยะฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-31
พฤษภาคม 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกขยะ โดยการจัดเก็บ 
ขนย้าย ขยะ และเผาขยะฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-31
พฤษภาคม 2564

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

จ้างเหมาปฏิบัติงานคัดแยกขยะและเผาขยะฯ ในช่วง
ระหว่างวันที ่1-31 พฤษภาคม 2564

ยอดยกมา

32 3570800153511

จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในกองคลังฯ 
ในช่วงระหว่างวันที ่1-31 พฤษภาคม 2564

ข้างเหมาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าฯ ในช่วงระหว่าง
วันที ่1-31 พฤษภาคม 2564

36 1579900696691 นางสาวกชพร  นาปัง

1570800091098 นายวันเฉลิม  วงษ์เรียน

 -6-

34 1570800065232 นายทศพล  พรมมินทร์

30 เมษายน 2564 200/2564



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

271,216.00      

325,816.00      

208/2564 1

รวมทัง้สิ้น

44 0575560002491

38
8,300.00           30 เมษายน 2564 201/2564 1

43 0575560002491 บริษัท บุญยะการพมิพ ์จ ากดั
3,000.00           30 เมษายน 2564 206/2564 1

41 1570700196980 นายวีรวัฒน์  หมื่นแสน
8,300.00           30 เมษายน 2564 204/2564 1

42 0575560002491 บริษัท บุญยะการพมิพ ์จ ากดั

จา้งเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองการศึกษาและขบัรถตู้ รับ-ส่ง 
นักเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ป่าสักฯ ในช่วงระหว่างวันที่
 1-31 พฤษภาคม 2564

1

39 3570900064480 นางสาววิไลวัลย ์ แป้นเพช็ร์
9,000.00           30 เมษายน 2564 202/2564 1

40 1570800023467 นางสาวอาภรณ์  โตตาค า

8,000.00           30 เมษายน 2564 203/2564 1

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

จา้งเหมาเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-315NV 
ของกองคลังฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

จา้งเหมาเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-2310U 
จ านวน 1 เคร่ือง ของกองช่าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564
จา้งเหมาบริการแพทยฉ์กุเฉนิเบือ้งต้นฯ ปฏิบัติงานต้ังแต่วันที ่
1-31 พฤษภาคม 2564

จา้งเหมาปฏิบัติงานช่วยงานช่างเขยีนแบบฯ ในช่วงระหว่าง
วันที ่1-31 พฤษภาคม 2564

จา้งเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ(รับ-ส่ง
หนังสือ)ฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-31 พฤษภาคม 2564

จา้งเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการดูแลท าความสะอาดเรียบร้อย
และบริเวณโดยรอบทัง้ภายในและภายนอกศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-31 พฤษภาคม 2564

จา้งเหมาเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-315NV 
ของส านกปลัดฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

ยอดยกมา

1579900600812 นายศักดินา  รากะรินทร์

3,000.00           30 เมษายน 2564 205/2564

บริษัท บุญยะการพมิพ ์จ ากดั
3,000.00           30 เมษายน 2564 207/2564 1

45 1510400107272 นางสาวน้ าทิพย ์ สุระเรืองชัย
12,000.00         30 เมษายน 2564

 -7-



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงนิรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน
325,816.00         

398,246.00         

จ้างเหมาปฏบิติังานช่วยเหลือการปฏบิติังานประชาสัมพนัธฯ์ 
ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-30 มิถุนายน 2564

จ้างเหมาปฏบิติังานประจ ารถบรรทกุขยะ โดยการจัดเก็บ ขนย้าย 
ขยะ และเผาขยะฯ ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-30มิถุนายน 2564

จ้างเหมาปฏบิติังานประจ ารถบรรทกุขยะ โดยการจัดเก็บ ขนย้าย 
ขยะ และเผาขยะฯ ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-30 มิถุนายน 2564

52 1570700226358 นางสาวจันทรัตน์  พุ่มพวง
8,300.00             31 พฤษภาคม 2564 217/2564 1

53 3570800153511 นางสาวศรีวรรณา  ก้างออนตา
9,000.00             31 พฤษภาคม 3107 218/2564 1

รวมทั้งสิ้น

54 3570800053621 นายถนอม  เสาร์ฟอง
9,000.00             31 พฤษภาคม 2564 219/2564 1

50 3570700861220 ส.อ.หญิง ขวญัเรือน  อินต๊ะเนตร
9,000.00             31 พฤษภาคม 2564 215/2564 1

51 2630700018086 นางชลธชิา นาพกิุล
8,500.00             31 พฤษภาคม 2564 216/2564 1

จ้างเหมาปฏบิติังานช่วยงานนักวเิคราะหน์โยบายและแผนฯ 
ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-30 มิถุนายน 2564

จ้างเหมาปฏบิติังานดูแลรักกษาความสะอาด อบต.ปา่สักฯ ในช่วง
ระหวา่งวนัที่ 1-30 มิถุนายน 2564

1

48 5570800040666 นายสมบรูณ์  อินต๊ะเนตร
8,300.00             31 พฤษภาคม 2564 213/2564 1

49 3570800241061 นายธเนศ  ชุมภศูรี
9,000.00             31 พฤษภาคม 2564 214/2564 1จ้างเหมาปฏบิติัหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภยัของ อบต.

ปา่สักฯ ในช่วงระหวา่งวนัที่ 1-30 มิถุนายน 2564

ยอดยกมา

46 0573555000093 หจก.มิตอารีย์ วสัดุภณัฑ์การค้า

2,330.00             12 พฤษภาคม 2564 55/2564

47 1570700209569 นางสาวปยิธดิา  วริิยะ
9,000.00             31 พฤษภาคม 2564 212/2564

ล ำดับที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

จ้างเหมาปฏบิติังานเปน็ผู้ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขฯในช่วง
ระหวา่งวนัที่ 1-30 มิถุนายน 2564

จ้างเหมาปฏบิติังานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และส่วนหย่อม อบต.
ปา่สัก ช่วยงานด้านปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ประจ า
รถดับเพลิงฯ

จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ ของกองช่างฝาปดิ ขนาด 80x40 
เซนติเมตร จ านวน 1 ฝา,บอ่ซีเมนต์(มกีน้) ขนาด 80x40 เซนติเมตร 
จ านวน 3 ใบ, บอ่ซีเมนต์ (ไมม่กีน้) ขนาด 80x40 เซนติเมตร จ านวน 5 
ใบ

2
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เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

398,246.00      

456,746.00      

จ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลท าความสะอาด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสักฯ ในช่วง
ระหว่างวันที ่1-30 มิถุนายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานคัดแยกขยะและเผาขยะฯ ในช่วง
ระหว่างวันที ่1-30 มิถุนายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานคัดแยกขยะและเผาขยะฯ ในช่วง
ระหว่างวันที ่1-30 มิถุนายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ (รับ-ส่ง
หนังสือ) ฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 มิถุนายน 256460 3570900064480 นางสาววิไลวัลย์  แป้นเพ็ชร์

9,000.00         31 พฤษภาคม 2564 225/2564 1

รวมทัง้สิ้น

61 1570800023467 นางสาวอาภรณ์  โตตาค า

8,000.00         31 พฤษภาคม 2564 226/2564 1

นายวันเฉลิม  วงษ์เรียน
8,300.00         31 พฤษภาคม 2564 223/2564 1

59 1579900600812 นายศักดินา  รากะรินทร์
8,300.00         31 พฤษภาคม 2564 224/2564 1

จ้างเหมาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าฯ ในช่วงระหว่าง
วันที ่1-30 มิถุนายน 2564

จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยงานช่างเขียนแบบฯ ในช่วง
ระหว่างวันที ่1-30 มิถุนายน 2564

58 1570800091098

56 3570800053303 นายบุญภพ  ยอดมูลคี
8,300.00         31 พฤษภาคม 2564 221/2564 1

57 1579900696691 นางสาวกชพร  นาปัง
8,300.00         31 พฤษภาคม 2564 222/2564 1จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในกองคลังฯ 

ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 มิถุนายน 2564

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

ยอดยกมา

55 1570800065232 นายทศพล  พรมมินทร์
8,300.00         31 พฤษภาคม 2564 220/2564 1

ล ำดบัที่
 -9-



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

456,746.00      

67 3570800057201 ร้านสมายด์ ป้ายดี

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พร้อม
โครงไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ขนาด กว้าง 1.20 เมตร สูง 
2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย

450.00            28 พฤษภาคม 2564 232/2564 2

486,496.00      

จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองการศึกษาและขับรถตู้รับ-
ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าสักฯ ในช่วงระหว่างวันที ่1-30 มิถุนายน 2564

จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-315NV 
ของส านักปลัดฯ จ านวน 1 เคร่ือง

จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-315NV 
ของกองคลังฯ จ านวน 1 เคร่ือง

จ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-2310U 
ของกองช่างฯ จ านวน 1 เคร่ือง

จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉนเบือ้งต้นฯ ปฏิบัติงานต้ังแต่
วันที ่1-30 มิถุนายน 2564

1

3,000.00         31 พฤษภาคม 2564 230/2564

64 0575560002491 บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด
3,000.00         31 พฤษภาคม 2564 229/2564

8,300.00         227/2564

63 0575560002491 บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด
3,000.00         31 พฤษภาคม 2564 228/2564

นายวีรวัฒน์  หมื่นแสน

31 พฤษภาคม 2564

รวมทัง้สิ้น

65 0575560002491 บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด
1

66 1510400107272 นางสาวน้ าทิพย์  สุระเรืองชัย
12,000.00        31 พฤษภาคม 2564 231/2564 1

1

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

1
ยอดยกมา

62 1570700196980
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เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

486,496.00      

496,094.00      รวมทัง้สิ้น

71 3570200575651 ร้านอ าไพธุรกิจ
28 มิถุนายน 2564 236/2564 2จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแวม และบ ารุงรักษาเปล่ียนอะไหล่

 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) กองช่าง จ านวน 1
 เคร่ือง จ านวน 2 รายการ

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด จ านวน 4 รายการ

จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและเปล่ียน
อะไหล่คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ยี่ห้อ Acer Aspire E14 รหัส
ครุภัณฑ์ 484-59-0029 จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 2 
รายการจ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน 7 รายการ ของส านักปลัด

1,460.00         

69/2564 2

69 1570800042852
ร้านเชียงแสนคอมพิวเตอร์ แอนด์

 เซอร์วิส

3,350.00         17 มิถุนายน 2564 233/2564 2

70 1570800002648 ร้านเชียงแสนการพิมพ์
2,300.00         25 มิถุนายน 2564 235/2564 2

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิงล ำดบัที่
 -11-

ยอดยกมา

68 0573558000388 หจก.ดีทอยส์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น
2,488.00         28 มิถุนายน 2564



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

496,094.00      

75 3570800057201 นางสุภาวดี  สุขสิงห์คลี
จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

5,300.00         6 พฤษภาคม 2564 3

77 3520600010953 น้ าด่ืมถนอมทิพย์

จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 900.00            7 มิถุนายน 2564 3

505,094.00      

3

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

ยอดยกมา

รวมทัง้สิ้น

3

73 3570800057201 นางสุภาวดี  สุขสิงห์คลี

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

300.00            22 เมษายน 2564 3

72 3920400141911 ร้านพอใจดอกไม้สด

จ้างเหมาจัดท าพานพุม่เพือ่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันทีร่ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจ าปี 
2564

1,000.00         22 เมษายน 2564

76 3520600010953 น้ าด่ืมถนอมทิพย์
จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน เมษายน 2564 900.00            18 พฤษภาคม 2564

 -12-

3570800178891 นายชูมิตร  สุประการ
จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เพื่อใหบ้ริการแก่ผู้มาติดต่อราชการตลอดจน
บคุลากรภายในหน่วยงานได้ศึกษา ประจ าเดือน เมษายน 2564

600.00            5 พฤษภาคม 2564 3
74



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตผุล

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

505,094.00      

506,314.00      รวมทัง้สิ้น

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 
จ านวน 62 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท

620.00            7 มิถุนายน 2564 3
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79 3570800057201 นางสุภาวดี  สุขสิงห์คลี

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการ
รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขนาด 1*.3 เมตร จ านวน 2 ป้าย

600.00            22 มิถุนายน 2564 3

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

ยอดยกมา

78 3570800178891 นายชูมิตร  สุประการ



วันที่ เลขที่
585,918.00      

84 3570800056485 นายอ านวย  ภิระบรรณ์

จา้งเหมาส ารวจสุนัขและแมวในต าบลป่าสัก หมู่ที ่1-13 
จ านวน 1,656 ตัว ๆ ละ 3 บาท ตามโครงการส ารวจและ
ขึ้นทพะเบียนสัตว์ปลอดโรค

4,968.00           19 มีนาคม 2564 163/2564 2

85 3570200575651 ร้านอ าไพธุรกจิ

จา้งเหมาตรวจเช็ค บ ารุงรักษา ท าความสะอาด ครุภัณฑ์
ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ)กองการศึกษา และศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก จ านวน 3 เคร่ือง

2,100.00           25 มีนาคม 2564 164/2564 2

86 352060010953 น้ าด่ืมถนอมทิพย์
จดัซ้ือนื่มขนาดบรรจ ุ20 ลิตร จ านวน 60 ถงั ๆ ละ 15 บาท 
ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

900.00             3 มีนาคม 2564 3

87 3570800178891 ร้านสหมิตร
จดัซ้ือหนังสือพมิพร์ายวัน ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2564 
จ านวน 56 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท

560.00             12 มีนาคม 2564 3

88 3570800242742 นางอารีย ์ ใคร้มุกข์

จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
ส าหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก สมัย
สามัญ สมัยที ่1 คร้ังที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2564

4,550.00           12 มีนาคม 2564 3

89 3570800178891 ร้านสหมิตร จดัซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน มีนาคม 2564 620.00             7 เมษายน 2564 3

90 3520600010953 น้ าด่ืมถนอมทิพย์ จดัซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดิอน มีนาคม  2564 900.00             7 เมษายน 2564 3

600,516.00        

 จ ำนวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
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รวมทัง้สิ้น

ล ำดบัที่
เอกสำรอ้ำงอิงเลขประจ ำตวัผู้เสีย

ภำษี/เลขประจ ำตวั
ประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร
เหตผุล
สนับสนุ

น
รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

ยอดยกมา











----------


