
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน  2565 

-------------------------------------------------------- 
 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ผลการพิจารราการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16  มกราคม  2558  นั้น  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น จึงขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนเมษายน  2565 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                
                                                            

                                                           ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 
                                                                 (นายถวิล   อินดวง) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดบั ชื่อเจ้าหน้ี งาน รายจ่าย

1 รา้นดวงสภุาคา้ไม้ งานสวสัดกิารสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์

เงนิอดุหนุน

2 รา้นดวงสภุาคา้ไม้ งานสวสัดกิารสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์

เงนิอดุหนุน

3 นางสาวยุพาพร ทองน า งานบริหารท ั่วไป คา่วสัดุ

4 นางสาวยุพาพร ทองน า งานระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษา

คา่วสัดุ

5 หา้งหุน้สว่นจ ากดั คลงั

เครือ่งเขยีน อภญิญา

งานบริหารท ั่วไป คา่วสัดุ

6 หา้ชยัประดบัยนต์ งานบริหารท ั่วไป คา่ครุภณัฑ์

7 หา้งหุน้สว่นจ ากดั อตุรดติถ์

ศรีฟ้าเฟอร์นิเจอร์

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเคราะห์

คา่ครุภณัฑ์

8 เค พี คอนเนคช ั่น งานบริหารท ั่วไป คา่ใชส้อย

9 เค พี คอนเนคช ั่น งานบริหารงานคลงั คา่ใชส้อย

10 เค พี คอนเนคช ั่น งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและการโยธา

คา่ใชส้อย

11 เค พี คอนเนคช ั่น งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเคราะห์

คา่ใชส้อย

12 เค พี คอนเนคช ั่น งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

คา่ใชส้อย

13 เค พี คอนเนคช ั่น งานระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษา

คา่ใชส้อย

14 นายศรายุทธ พมิพ์อปู งานสวสัดกิารสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์

เงนิอดุหนุน

15 น ้าปาดโฆษณา งานสวสัดกิารสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์

เงนิอดุหนุน

16 นางสาวกนกภรณ์ ใจบุญ งานบริหารท ั่วไป คา่ใชส้อย

17 หา้ชยัประดบัยนต์ งานบริหารท ั่วไป คา่ใชส้อย

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยมุ่น

รายงานการกอ่หน้ีผูกพนั วนัทีพ่มิพ์ : 30/5/2565  13:55:27

หน้า : 1/1

อ.น ้าปาด จ.อตุรดติถ์ ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2565

เลขที่โครงการ 

/เลขที่สญัญา วนัที่อนุมตัิ ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

จ านวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้าง

จ านวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้าง

/สญัญา /สญัญา

คงเหลือ058/2565 (CNTR-

00155/65)

20/04/2565 เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

คา่ใชจ้่ายในการปรบั

สภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผู้

36,800.00 36,800.00

059/2565 (CNTR-

00157/65)

21/04/2565 เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

คา่ใชจ้่ายในการปรบั

สภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผู้

36,700.00 36,700.00

061/2565 (CNTR-

00149/65)

19/04/2565 วสัดสุ านกังาน 5,100.00 5,100.00

062/2565 (CNTR-

00150/65)

19/04/2565 วสัดสุ านกังาน 2,040.00 2,040.00

063/2565 (CNTR-

00136/65)

04/04/2565 วสัดงุานบ้านงานครวั 21,209.00 21,209.00

065/2565 (CNTR-

00142/65)

18/04/2565 ครุภณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่

กล้องตดิรถยนต์ 3,090.00 3,090.00

066/2565 (CNTR-

00141/65)

18/04/2565 ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต, โตะ๊

ท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต

10,600.00 10,600.00

092/2565 (CNTR-

00148/65)

19/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 48,600.00 48,600.00

093/2565 (CNTR-

00143/65)

19/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 21,600.00 21,600.00

094/2565 (CNTR-

00144/65)

19/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 10,800.00 10,800.00

095/2565 (CNTR-

00147/65)

19/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 10,800.00 10,800.00

096/2565 (CNTR-

00145/65)

19/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 10,800.00 10,800.00

097/2565 (CNTR-

00146/65)

19/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 21,600.00 21,600.00

098/2565 (CNTR-

00156/65)

21/04/2565 เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

คา่ใชจ้่ายในการปรบั

สภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผู้

2,000.00 2,000.00

103/2565 (CNTR-

00154/65)

20/04/2565 เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

คา่ใชจ้่ายในการปรบั

สภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผู้

2,400.00 2,400.00

104/2565 (CNTR-

00151/65)

19/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 3,700.00 3,700.00

105/2565 (CNTR-

00152/65)

19/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 4,800.00 4,800.00
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18 รา้นภรณ์ซีร๊อกซ์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและการโยธา

คา่ใชส้อย

19 นายธติสิรณ์ อนิดวง งานสวสัดกิารสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์

เงนิอดุหนุน

20 น ้าปาดโฆษณา งานบริหารงานคลงั คา่ใชส้อย

21 โฟนอเิล็คทริค งานบริหารท ั่วไป คา่ใชส้อย

22 รบัตดิต ัง้ไฟฟ้าและจ าหน่าย

อปุกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ฯลฯ

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและการโยธา

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

23 หา้งหุน้สว่นจ ากดั โชค

เจริญสขุกอ่สรา้ง

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

24 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ยุทธจินดา

 กอ่สรา้ง

งานกอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

25 หจก.โชตเิพิม่พูนทรพัย์

ปิโตรเลียม

งานบริหารท ั่วไป คา่วสัดุ

26 หจก.โชตเิพิม่พูนทรพัย์

ปิโตรเลียม

งานบริหารท ั่วไป คา่วสัดุ

27 นายคณิศร สวุรรณขนั งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและการโยธา

คา่ใชส้อย

106/2565 (CNTR-

00159/65)

22/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 13,800.00 13,800.00

107/2565 (CNTR-

00158/65)

21/04/2565 เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

คา่ใชจ้่ายในการปรบั

สภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผู้

2,100.00 2,100.00

107/2565 (CNTR-

00160/65)

22/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 5,200.00 5,200.00

108/2565 (CNTR-

00162/65)

28/04/2565 คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 6,000.00 6,000.00

14/2565 (CNTR-

00137/65)

05/04/2565 คา่ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าและ

อปุกรณ์ ซึ่งเป็นการตดิต ัง้

คร ัง้แรกในอาคารหรือ

สถานทีร่าชการพรอ้มการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า

ภายในและภายนอกอาคาร

เอนกประสงค์ อบต.หว้ยมุ่น

100,000.00 100,000.00

15/2565 (CNTR-

00139/65)

08/04/2565 คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลง

อาคาร หรือสิง่ปลูกสรา้ง

โครงการซ่อมแซมอาคาร

เอนกประสงค์องค์การบริหารสว่น

499,000.00 499,000.00

16/2565 (CNTR-

00140/65)

08/04/2565 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม 

สายหว้ยบงแล้ง หมู่ที ่3 บ้านโป่งปุ้ น

360,000.00 360,000.00

CNTR-00075/65-3 07/04/2565 วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 

(น ้ามนั) ระหว่างเดอืนมกราคม 

77,283.60 77,283.60

CNTR-00138/65 07/04/2565 วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 

เชน่  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัดเีซล 

120,000.00 120,000.00

รวม 1,490,022.60

ปีงบประมาณ : 2565, เดอืน : เมษายน , ประเภทคน้หา : ประเภทรายจา่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-00161/65 27/04/2565 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 54,000.00 54,000.00


