
ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงิน

รวมที่จัดซื้อจัด

จ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

1 3 6299 00207 48 2 ร้ำนโอ๋ โดย นำงสำว

กำญจนำ บุญเกิด

วัสดุเครื่องแต่งกำย ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและบริหำร

จัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

5,200.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

23/2562

3 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

2 3 6201 00761 00 2 นำยวิชัย แตงไทย จ้ำงเหมำยำนพำหนะ เดินทำงไป-กลับ เพื่อ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำร

ออกก ำลังกำยผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่ำงที่พัก

อำศัย มำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ตก

8,200.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

17/2562

4 ธ.ค. 61 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

3 3 9098 00426 69 4 สุรสีห์ครุภัณฑ์ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ย่ีห้อ Asus ครุภัณฑ์เลขที่ 

416-57-0003  เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ 1 ชุด , เปลี่ยนชุดระบำยควำมร้อน 1 

ชุด

6,500.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

18/2562

4 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

4 3 9098 00426 69 4 ชัชมีเดีย ป้ำยโครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ 

2562 ขนำด 1x3 เมตร

600.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

19/2562

4 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

5 3 6299 00240 98 6 ยนต์ศิลป์ โดย นำงวิไล 

พฤกษอำนัน

แบตเตอร์รี่ ขนำด 85 แอมป์ 12 โวลต์ จ ำนวน 1 ลูก ส ำหรับรถยนต์กู้ชีพ

 หมำยเลขทะเบียน นข 1653 ก ำแพงเพชร ครุภัณฑ์เลขที่ 001-52-0002

3,200.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

25/2562

7 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

6 3 9098 00426 69 4 ชัชมีเดีย ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ โครงกำรฯ ขนำด             ๒x๒.๕ เมตร 

จ ำนวน ๑ ป้ำย และขนำด ๑x๓ เมตร จ ำนวน ๑ ป้ำย ตำมโครงกำร

แข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติดต ำบลลำนดอกไม้ตก ครั้งที่ ๑๕  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

2,600.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

20/2562

12 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

7 0 6255 60000 14 5 บจก.ส่ืออักษร 2005    วัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน ๑๙ รำยกำร ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำ

เสพติดต ำบลลำนดอกไม้ตก ครั้งที่ ๑๕ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

 จ ำนวน ๑ ชุด

28,655.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

26/2562

12 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

8 3 6201 01166 06 0 นำยภัครพงศ์  ม่ันใจดี จัดท ำอำหำรกลำงวันและเครื่องด่ืม ส ำหรับนักกีฬำ ตำมโครงกำรแข่งขัน

กีฬำต้ำนภัยยำเสพติดต ำบลลำนดอกไม้ตก ครั้งที่ 15 ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562

71,760.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

21/2562

13 ธ.ค. 61 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ตก

วันที่ 4 มกรำคม 2562



ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงิน

รวมที่จัดซื้อจัด

จ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

9 0 6235 28000 02 8 หจก.จอยกำรยำง ยำงรถยนต์ ML 215/70-15 AGILIS จ ำนวน 4 เส้น ส ำหรับรถยนต์กู้

ชีพหมำยเลขทะเบียน นข  1653 ก ำแพงเพชร ครุภัณฑ์เลขที่ 

001-52-0002

11,800.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

27/2562

13 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

10 3 6201 01123 04 2 นำยแสวง  บุญยัง จัดเตรียมสนำมแข่งขัน และท ำควำมสะอำด จ ำนวน 5 สนำม ตำม

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติดต ำบลลำนดอกไม้ตก ครั้งที่ 15 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562

6,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

22/2562

14 ธ.ค. 61 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

11 3 6299 00055 83 6 JN SPORT 

KAMPHAENGPHET 

เส้ือกีฬำ จ ำนวน 423 ตัว ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด

ต ำบลลำนดอกไม้ตก ครั้งที่ 15 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

67,680.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

28/2562

14 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

12 1 6201 00097 87 4 นำยวสันต์  พรมจันทร์ จ้ำงเหมำในพิธีเปิด-ปิด ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติดต ำบล

ลำนดอกไม้ตก ครั้งที่ 15 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

6,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

23/2562

17 ธ.ค. 61 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

13 3 6201 00768 55 4 นำยบุญยืน  มังคุด เครื่องเสียงตลอดกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 วัน ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำ

ต้ำนภัยยำเสพติดต ำบลลำนดอกไม้ตก ครั้งที่ 15 ประจ ำปีงบประมำณ 

2562

9,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

24/2562

17 ธ.ค. 61 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

14 3 9098 00426 69 4 ชัชมีเดีย ท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำรหน่วยบริกำรประชำชนในกำรป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2562

5,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

25/2562

21 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

15 0 6235 37000 27 2 หจก.เพชรทรงธรรม

ปิโตรเลียม

น้ ำมันเช้ือเพลิง รถยนต์ส่วนกลำง 11,770.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

29/2562

28 ธ.ค. 61 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

รวม 243,965.00

           (ลงช่ือ)..........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 
     (นางสาววรชน  คล้ายอ้น) 
     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

            (ลงช่ือ)..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
(นางอนงค์  มีสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

            
 (ลงช่ือ)................................................ 

(นายสิธน  เพียรอดวงษ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 

             
(ลงช่ือ)...................................................... 

(นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 


