
ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

1 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ป้ำยไวนิลโครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2562 ขนำด 2.5x5 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

2,500.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

63/2562

1 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

2 3 6201 00319 42 3 พัดทอง ถ่ินทัพไทย วัสดุอุปกรณ์ โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 8,715.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

73/2562

1 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

3 1 6001 00594 55 0 วี คอนสตรัคช่ัน โดย 

นำงสำวบรรณำรักษ์ อ่วม

แก้ววงษ์

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยข้ำงบ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 9 250,000.00 สัญญำจ้ำง เลขที่ 

8/2562

3 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

4 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ (โครงไม้ ขนำดกว้ำง 1 เมตร ยำว 2 เมตร) 

จ ำนวน 2 ป้ำย ตำมโครงกำรหน่วยบริกำรประชำชนในกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

1,600.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

64/2562

5 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

5 3 6299 00150 30 8 สหซัพพลำย ก ำแพงเพชร กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ สีแดง ขนำด 54 ซม.x 4 ซม. จ ำนวน 10

 อัน ตำมโครงกำรหน่วยบริกำรประชำชนในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

3,400.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

74/2562

5 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

6 3 6201 00319 42 3 สิบตรีฉัตรชัย พัดทอง จัดสถำนที่ เวที และท ำควำมสะอำดสถำนที่จัดกิจกรรม พร้อมเช่ำเต็นท์ 

และเก้ำอ้ี เช่ำเครื่องเสียง ตลอดโครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

8,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

65/2562

9 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

7 1 6201 00097 87 4 นำยวสันต์ พรมจันทร์ จัดหำน้ ำสมุนไพร จ ำนวน 3 อย่ำง, ดอกไม้สด จ ำนวน 2 มัด, พุ่มดอกไม้

สด ขนำดเล็ก จ ำนวน 2 พุ่ม, พุ่มดอกไม้สด ขนำดใหญ่ จ ำนวน 2 พุ่ม 

ตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

4,900.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

75/2562

9 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

8 3 6201 00761 00 2 นำงวิลัยรักษณ์  แตงไทย จัดหำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 ม้ือ อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม จ ำนวน 2 

ม้ือ ส ำหรับผู้ร่วมกิจกรรม จ ำนวน 200 คน ตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวัน

ผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

25,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

66/2562

10 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ตก

วันที่ 3 กรกฎำคม 2562



ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

9 1 6001 00594 55 0 บริษัท อีซูซุเสนียนต์

นครสวรรค์ จ ำกัด

ซ่อมแซมรถบรรทุกติดต้ังเครนโฮโดรลิคพร้อมกระเช้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำ 

ครุภัณฑ์เลขที่ 006-59-0001 ครบก ำหนดระยะเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง 

ระบบแอร์ไม่เย็น

4,419.10 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

67/2562

11 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

10 0 6235 44000 01 1 หจก.สยำมคอม-แอร์ 

แอนด์ เซอร์วิส

ย้ำยและติดต้ังเครื่องปรับอำกำศจ ำนวน 3 เครื่อง 12,200.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

68/2562

11 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

11 3 6201 00927 53 9 พัดทอง ถ่ินทัพไทย หัวกระโหลกสูบน้ ำ ขนำด 3 นิ้ว จ ำนวน 1 อัน 285.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

76/2562

11 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

12 1 6001 00594 55 0 วี คอนสตรัคช่ัน ปรับพื้นที่บริเวณหลังศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่อจะด ำเนินกำรสร้ำงสนำมเด็ก

เล่นสร้ำงปัญญำ

36,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

69/2562

17 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

13 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ป้ำยไวนิลโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

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

600.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

70/2562

18 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

14 1 6299 00160 27 7 ศรีโยธินฟำร์มำซี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำน พร้อมไซริงค์ เข็ม ใบรับรอง และ

เครื่องหมำย จ ำนวน 1,245 โดส ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

37,350.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

77/2562

18 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

15 1 6299 00219 32 8 อำริษำพำณิชย์ โครงกำรปรับปรุงท่อเมนประปำ หมู่ที่ ๗ บ้ำนคลองคล้ำ 429,920.75 สัญญำจ้ำง เลขที่ 

9/2562

19 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

16 1 6201 00230 03 5 เซเว่นอำร์ท ท ำตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร 1,000.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

71/2562

19 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

17 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 7,500.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

78/2562

19 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

18 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนซับหมึกเครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์เลขที่ 600-61-0004, ตรวจเช็ค

คอมพิวเตอร์ ซ่อมชุดระบำยควำมร้อย ครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0001

1,340.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

72/2562

22 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

19 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ Brother HL-L2360DN ครุภัณฑ์เลขที่ 600-59-0001 

จ ำนวน 2 กล่อง

4,800.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

79/2562

22 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

20 0 6235 51000 26 8 ส.คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำฯ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,200.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

80/2562

22 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง



ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้ำง

เลขที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

วิธีซื้อหรือจ้ำง

21 3 6201 01126 40 8 นำยเสวก เครือโป้ ซ่อมแซมท่อน้ ำบริเวณห้องน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลลำนดอกไม้ตก

2,500.00 ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 

73/2562

23 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

22 0 6255 60000 14 5 บจก.ส่ืออักษร 2005 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ลำนดอกไม้ตก จ ำนวน 10

 รำยกำร

4,491.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

81/2562

23 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

23 3 6201 00319 42 3 พัดทอง ถ่ินทัพไทย วัสดุกำรเกษตร หัวกระโหลก PVC ขนำด 3 นิ้ว เกลียวใน จ ำนวน 1 อัน 385.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

82/2562

24 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

24 1 6201 00106 82 2 น.ส.นฤมล  เกตุมี บริกำรผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ลำนดอกไม้ตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ต้ังแต่ วันที่ 1 พฤษภำคม - 

30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 1 อัตรำ

37,500.00 ข้อตกลงจ้ำง เลขที่ 

12/2562

30 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

25 0 6235 37000 27 2 หจก.เพชรทรงธรรม

ปิโตรเลียม

น้ ำมันเช้ือเพลิง รถยนต์ส่วนกลำง 13,000.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

83/2562

30 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

26 0 6235 37000 27 2 หจก.เพชรทรงธรรม

ปิโตรเลียม

น้ ำมันเช้ือเพลิง รถกระเช้ำไฟฟ้ำ 3,000.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

84/2562

30 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

27 3 6299 00226 12 6 ควีนโปรฟิท ธงชำติไทย ขนำด 80x120 ซม. 36 ผืน, ธงสัญญลักษณ์สีเหลือง ขนำด 

80x120 ซม. 36 ผืน, เสำธงไม้สีขำว ขนำด 2.5 เมตร 72 อัน

17,280.00 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 

85/2562

30 เม.ย. 62 เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์

เฉพำะเจำะจง

รวม 918,885.85

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

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

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

(นายสิธน  เพียรอดวงษ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 

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

(นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 


