
ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

1 3 6201 00761 00 2 นำยวิชัย แตงไทย    ยำนพำหนะ เดินทำงไป-กลับ เพื่อ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรออก

ก ำลังกำยผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่ำงที่พักอำศัย

 มำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ตก ในวันที่ ๑๐ และ ๒๓ 

มกรำคม ๒๕๖๒จ ำนวน ๒ วัน

1,200.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

28/2562

3 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

2 3 9098 00426 69 4 ชัชมีเดีย ท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี ขนำด ๑.๕ x ๒.๕ เมตร 

จ ำนวน ๙ ป้ำย

6,750.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

29/2562

3 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

3 0 6235 35000 54 2 หจก.เพื่อนเรียนพำนิช วัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) จ ำนวน ๒๗ รำยกำร 11,242.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

33/2562

3 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

4 0 6235 35000 54 2 หจก.เพื่อนเรียนพำนิช วัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) จ ำนวน 4 รำยกำร 855.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

34/2562

3 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

5 3 6201 00319 42 3 พัดทอง ถ่ินทัพไทย วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 1,840.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

35/2562

7 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

6 3 5210 00130 52 5 ประสิทธิ์ศิลป์ เปลี่ยนหนังหุ้มเก้ำอ้ีส ำนักงำน หมำยเลขครุภัณฑ์ 401-59-0005 1,500.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

30/2562

8 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

7 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมำณขยะ ฯ จ ำนวน 

2 ป้ำย

1,320.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

31/2562

9 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

8 3 6201 00768 55 4 นำยบุญยืน  มังคุด เหมำเครื่องเสียง ตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 ในวันเสำร์ที่ 12 มกรำคม 2562 เป็นระยะเวลำ 1 วัน

3,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

32/2562

9 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

9 3 6201 01166 06 0 นำยภัครพงศ์  ม่ันใจดี อำหำรว่ำงและน้ ำด่ืม จ ำนวน ๑ ม้ือ ,อำหำรและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์

 จ ำนวน ๑ ม้ือ ส ำหรับผู้ร่วมงำน จ ำนวน ๒๓๖ คน ตำมโครงกำรวันเด็ก

แห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

8,260.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

33/2562

9 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

10 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ท ำป้ำยไวนิลโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ขนำด 2.50x4.00 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

2,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

34/2562

9 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  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 0 6255 60000 14 5 บจก.ส่ืออักษร 2005 วัสดุอุปกรณ์ โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 21,500.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

36/2562

9 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

12 0 6235 35000 54 2 หจก.เพื่อนเรียนพำนิช วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร 6,165.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

37/2562

10 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

13 0 6235 28000 20 6 หจก.อวยชัยก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังซอยนำยเช้ือ พรมจันทร์ หมู่ที่ ๗ 104,000.00 สัญญำ เลขที่ 

2/2562

15 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

14 0 6235 28000 20 6 หจก.อวยชัยก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังซอยนำยประเสริฐ เอ่ียมอ่ ำ หมู่ที่ 7 33,400.00 สัญญำ เลขที่ 

3/2562

15 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

15 0 6235 28000 20 6 หจก.อวยชัยก่อสร้ำง โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยบ้ำนน้ ำดิบ-บ้ำนลำนเพชร หมู่ที่ ๙ 45,500.00 สัญญำ เลขที่ 

4/2562

15 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

16 0 6235 43000 05 0 หจก.เต็กเฮง 2000 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กข 5596 ก ำแพงเพชร 

ครุภัณฑ์เลขที่ 001-46-0001

62,850.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

35/2562

17 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

17 3 1017 00245 40 0 ท่ำขุนรำมแอร์ โดย นำย

อัมพร พลอยวิเศษ

ซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ ภำยในห้องท ำงำนผู้บริหำร ครุภัณฑ์เลขที่ 

420-59-0005 เปลี่ยนแม็คเนติก จ ำนวน 1 ตัว

900.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

36/2562

17 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

18 0 1055 41065 72 0 บริษัท เอส.พี.ดีเวลลอป

เม้นท์ อิมเพค จ ำกัด

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ หมู่ที่ 9 บ้ำนลำนเพชร 1,650,000.00 สัญญำ เลขที่ 

5/2562

17 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

ประกำศเชิญชวน 

(e-bidding)

19 3 6201 00761 00 2 วิชัยพำณิชย์ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 17 รำยกำร 12,825.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

38/2562

21 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

20 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 10,200.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

39/2562

21 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

21 3 6201 00319 42 3 พัดทอง ถ่ินทัพไทย สำรเคมีก ำจัดวัชพืช (ชนิดดูดซึม) จ ำนวน 2 แกลลอน, สำรเคมีก ำจัด

วัชพืช (ชนิดเผำไหม้ แบบน้ ำ) ขนำด 1 ลิตร จ ำนวน 1 กระป๋อง

1,000.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

40/2562

22 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

22 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,310.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

41/2562

23 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

23 0 6235 35000 54 2 หจก.เพื่อนเรียนพำนิช แฟ้มสันกว้ำง 3 นิ้ว จ ำนวน 2 โหล 2,040.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

42/2562

24 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง



ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

24 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร (ส ำนักปลัด) 6,190.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

43/2562

25 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

25 0 6255 35000 03 0 บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ 

(1992) จ ำกัด

ซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว(รถกู้ชีพ) หมำยเลขทะเบียน นข 1653 

ก ำแพงเพชร ครุภัณฑ์เลขที่ 011-52-0001 ถ่วงล้อหน้ำ

267.50 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

37/2562

31 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

26 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริมกำรสร้ำงวินัย 

"แยกก่อนทิ้ง" ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขนำด 1x3 เมตร จ ำนวน 

1 ป้ำย

600.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

38/2562

31 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

27 3 6201 01152 63 8 นำงทวี พรมบึงล ำ อำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ตำมโครงกำรสร้ำงกำรรับรู้

และส่งเสริมกำรสร้ำงวินัย "แยกก่อนทิ้ง" ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

6,500.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

39/2562

31 ม.ค. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

28 0 6255 60000 14 5 บจก.ส่ืออักษร 2005 ถังขยะแยกสี ขนำด 60 ลิตร จ ำนวน 4 ใบ ตำมโครงกำรสร้ำงกำรรับรู้

และส่งเสริมกำรสร้ำงวินัย "แยกก่อนทิ้ง" ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

3,160.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

44/2562

31 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

29 0 6235 37000 27 2 หจก.เพชรทรงธรรม

ปิโตรเลียม

น้ ำมันเช้ือเพลิง รถยนต์ส่วนกลำง 11,100.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

46/2562

31 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

30 0 6235 37000 27 2 หจก.เพชรทรงธรรม

ปิโตรเลียม

น้ ำมันเช้ือเพลิง รถกระเช้ำไฟฟ้ำ 1,500.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

47/2562

31 ม.ค. 62 เป็นผู้ให้บริกำร

โดยตรง

เฉพำะเจำะจง

รวม 2,018,974.50

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

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

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

(นายสิธน  เพียรอดวงษ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 

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

(นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 



ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(นายสิธน  เพียรอดวงษ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 


