
ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

1 3 9098 00426 69 4 สุรสีห์ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เครื่อง 60,000.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

48/2562

1 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

2 0 6255 60000 14 5 บจก.ส่ืออักษร 2005 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 5 รำยกำร โครงกำรจิตอำสำพัฒนำร่วมบุญ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

2,600.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

49/2562

1 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

3 3 6299 00150 30 8 สหซัพพลำย ก ำแพงเพชร กระเป๋ำยำฉุกเฉิน(EMS) ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและ

บริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.๒๕๖๒

1,200.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

50/2562

12 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

4 0 6255 60000 14 5 บจก.ส่ืออักษร 2005 ดินน้ ำมัน 150 กรัม จ ำนวน 10 ก้อน, ปำกกำเคมี 2 หัว จ ำนวน 2 ด้ำม 

ตำมโครงกำรตรวจสุขภำพและพัฒนำกำรของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ตก

170.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

53/2562

25 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

5 0 6235 37000 27 2 หจก.เพชรทรงธรรม

ปิโตรเลียม

น้ ำมันเช้ือเพลิง รถยนต์ส่วนกลำง 11,100.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

56/2562

28 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

6 0 6235 37000 27 2 หจก.เพชรทรงธรรม

ปิโตรเลียม

น้ ำมันเช้ือเพลิง รถกระเช้ำไฟฟ้ำ 1,500.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

57/2562

28 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

7 3 6201 00761 00 2 นำยวิชัย แตงไทย ยำนพำหนะ เดินทำงไป-กลับ เพื่อ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรออก

ก ำลังกำยผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่ำงที่พักอำศัย

 มำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ตก ในวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ 

และ วันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๒จ ำนวน ๒ วัน

1,200.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

40/2562

4 ก.พ. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

8 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ค่ำป้ำยโครงกำรจิตอำสำพัฒนำร่วมบุญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 400.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

41/2562

4 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

9 1 6299 00103 22 2 น.ส.นริศรำ อินทรังษี อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม โครงกำรจิตอำสำพัฒนำร่วมบุญ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562

2,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

42/2562

4 ก.พ. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ตก

วันที่ 5 เมษำยน 2562



ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

10 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงำนประเพณีนบพระ - เล่นเพลง

 และงำนกำชำดจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี 2562 ขนำด 3x5 เมตร 

จ ำนวน 1 ป้ำย

3,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

43/2562

5 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

11 0 6235 35000 54 2 หจก.เพื่อนเรียนพำนิช ท ำตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร 1,275.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

44/2562

6 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

12 3 6201 01123 17 4 นำยชลี  ทองลิ่ม ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ ำหอยโข่ง ส ำหรับสูบน้ ำแจกจ่ำยน้ ำบริโภค 6,745.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

45/2562

12 ก.พ. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

13 4 6299 00001 88 2 เค.เอส.เทเลคอม วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เครื่องวิทยุส่ือสำร ข้ัวเสำ จ ำนวน 3 ตัว, เสำยำง 

15-16 จ ำนวน 3 ต้น

2,086.50 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

46/2562

13 ก.พ. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

14 3 6201 01126 40 8 นำยเสวก เครือโป้ ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนน้ ำดิบ 69,249.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

47/2562

22 ก.พ. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

15 0 6235 56001 09 2 หจก.ช่ำงโน๊ตก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงต่อเติมที่ท ำกำร อบต.ลำนดอกไม้ตก 1,900,000.00 สัญญำ เลขที่ 

6/2562

25 ก.พ. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

ประกำศเชิญชวน 

(e-bidding)

16 1 6001 00594 55 0 วี คอนสตรัคช่ัน โดย 

นำงสำวบรรณำรักษ์ อ่วม

แก้ววงษ์

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณบึงวังด ำน้ ำ หมู่ที่ ๑ 349,000.00 สัญญำ เลขที่ 

7/2562

28 ก.พ. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

รวม 2,411,525.50

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

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

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

(นายสิธน  เพียรอดวงษ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 

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

(นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 


