
ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

1 0 6235 44000 01 1 หจก.สยำมคอม-แอร์ 

แอนด์ เซอร์วิส

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง 16,000.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

58/2562

1 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

2 0 6235 44000 01 1 หจก.สยำมคอม-แอร์ 

แอนด์ เซอร์วิส

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ ำนวน 1 เครื่อง 4,300.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

59/2562

1 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

3 3 6201 01126 40 8 นำยเสวก เครือโป้ ป้ำยปิดประกำศเก่ียวกับกำรเลือกต้ังของผู้สมัคร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

 มีลักษณะเป็นป้ำยโครงเหล็กสูง ๒.๐๐ เมตร กว้ำง ๒.๔๐ เมตร ท ำกำร

ติดต้ังแผ่นไม้อัด หนำ ขนำด ๔ มิลลิเมตร จ ำนวน ๒๐ ป้ำย

28,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

50/2562

4 มี.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

4 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ ปลั๊กรำง 5 ช่อง 5 เมตร จ ำนวน 1 อัน 600.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

60/2562

4 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

5 3 9098 00426 69 4 สุรสีห์ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 30,000.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

61/2562

4 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

6 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ ปลั๊กคู่แบบมีกรำวด์ 3 ช่อง จ ำนวน 1 เส้น 100.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

62/2562

5 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

7 3 6201 00275 05 1 เอนกผ้ำม่ำน โดย นำย

เอนก นิระคม

บริกำรซ่อมม่ำนปรับแสง ส ำนักงำน อบต.ลำนดอกไม้ตก ห้องท ำงำนกอง

กำรศึกษำฯ จ ำนวน ๔ ชุด

550.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

51/2562

6 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

8 0 6235 35000 54 2 หจก.เพื่อนเรียนพำนิช วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร (กองคลัง) 4,590.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

63/2562

11 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

9 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท จัดท ำป้ำยโครงกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.

ลำนดอกไม้ตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ขนำด 1x3 เมตร จ ำนวน 1 

ป้ำย

600.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

54/2562

14 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

10 3 1908 00031 08 7 นำยภิรมย์  มำลีหอม เหมำรถไม่ประจ ำทำง จ ำนวน 1 คัน ตำมโครงกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่

ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ลำนดอกไม้ตก

15,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

55/2562

14 มี.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 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

11 3 6201 00761 00 2 วิชัยพำณิชย์ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 9 รำยกำร 5,320.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

64/2562

14 มี.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

12 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจ ำปี 2562

 ขนำด 1x3 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

600.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

56/2562

15 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

13 3 6299 00226 12 6 ควีนโปรฟิท ถังพลำสติกปำกกว้ำงพร้อมฝำปิด ขนำดเล็ก จ ำนวน 40 ใบ ตำม

โครงกำรรณรงค์ ร่วมใจ ลดปริมำณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะ

เปียกครัวเรือน (1 ครัวเรือน 1 ขยะเปียก) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

4,000.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

65/2562

15 มี.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

14 3 6201 01172 21 3 นำยสำยัญค์ ศรีทองอินทร์ เขียนป้ำยไม้ สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ พร้อมติดต้ัง ขนำด 50x200 

เซนติเมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

2,500.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

57/2562

18 มี.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

15 0 6235 35000 54 2 หจก.เพื่อนเรียนพำนิช วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร ธงชำติ จ ำนวน 3 ผืน, ถ่ำนอัลคำไลน์

 จ ำนวน 12 แพ็ค

1,875.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

66/2562

21 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

16 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ แบตเตอร์รี่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0002 ASUS 

K450L จ ำนวน 1 อัน

2,200.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

67/2562

21 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

17 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ท ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงค์ ร่วมใจ ลดปริมำณและคัดแยกขยะอินทรีย์

หรือขยะเปียกครัวเรือน (1 ครัวเรือน 1 ขยะเปียก) ประจ ำปีงบประมำณ 

2562 ขนำด 1x3 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

600.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

60/2562

22 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

18 1 6201 00219 30 9 น.ส.สุนิตตรำ  ม่ันจิตร จ้ำงปฏิบัติงำนบริกำรงำนเอกสำรและบันทึกข้อมูล 37,500.00 ข้อตกลงจ้ำง เลขที่ 

11/2562

26 มี.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

19 0 6255 60000 14 5 บจก.ส่ืออักษร 2005 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร (กองกำรศึกษำฯ) 1,482.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

68/2562

26 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

20 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมงำนด้ำนสำธำรณสุข ฝึกอบรมให้ควำมรู้และ

ป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลลำนดอกไม้ตก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

500.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

62/2562

29 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

21 0 6235 37000 27 2 หจก.เพชรทรงธรรม

ปิโตรเลียม

น้ ำมันเช้ือเพลิง รถยนต์ส่วนกลำง 14,308.70 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

71/2562

29 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง



ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

22 0 6235 37000 27 2 หจก.เพชรทรงธรรม

ปิโตรเลียม

น้ ำมันเช้ือเพลิง รถกระเช้ำไฟฟ้ำ 3,000.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

72/2562

29 มี.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

รวม 173,625.70

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

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

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

(นายสิธน  เพียรอดวงษ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 

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

(นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 


