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วันที่ เลขที่

1 3530800362721 ร้านภัทรพร จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 4,900.00 3 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่60/2562 1

2 0653557001819 หจก. เซิงหวายวัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 4,587.00 3 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่61/2562 1
3 3530800362721 ร้านภัทรพร จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 610.00 3 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่62/2562 1
4 3530700478779 ร้านเฟรนช็อป จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,450.00 4 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่65/2562 1

5 533545000082 หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภิญญา จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 4,990.00 4 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่67/2562 1

6 3530700456058 นางศิริกลัยา  ศิริพฒัน์ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในโครงการฯ            3,680.00 5 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่72/2562 3

7 5530790000314 นางสินีนาฎ  ม่วงมะณี จดัซ้ือน้ าด่ืม และน้ าแขง็ ส าหรับโครงการฯ            1,960.00 5 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่73/2562 3

8 3530800362721 ร้านภัทรพร จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 15 รายการ 4,945.00 12 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่74/2562 1
9 3530700115102 ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับโครงการฯ 1,030.00 15 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่76/2562 3

10 3540300531567 ร้านพิชัยมาร์ท จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ จ านวน 2 รายการ 2,190.00 15 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่77/2562 3

11 3530800362721 ร้านภัทรพร จัดซ้ือกล้าไม้ ตามโครงการฯ 3,000.00 15 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่78/2562 3
12 5530790000314 นางสินีนาฎ  ม่วงมะณี จดัซ้ือน้ าด่ืม และน้ าแขง็ ส าหรับโครงการฯ              920.00 18 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่79/2562 3
13 5530790000314 นางสินีนาฎ  ม่วงมะณี จดัซ้ือน้ าด่ืม และน้ าแขง็ ส าหรับโครงการฯ              730.00 26 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่85/2562 3
14 3540300531567 ร้านพิชัยมาร์ท จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ จ านวน 6 รายการ 3,700.00 26 ก.ค. 62 ใบส่ังซ้ือเลขที ่86/2562 3
15 3530700115102 ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าป้ายฯ 1,500.00 5 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่80/2562 3
16 1530700071389 นางสาวสายเงิน  รอดผิว จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 

จ านวน 50 ชุด ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1,500.00 9 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่81/2562 3

17 3530700115102 ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ 900.00 9 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่82/2562 3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชยั จังหวัดอุตรดติถ์

ล าดบัที่
 (1)

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน 

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง (4)

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (4)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน 

(7)
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วันที่ เลขที่

18 3530700115102 ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ 450.00 9 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่83/2562 3
19 3530700115102 ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ 450.00 15 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่84/2562 3
20 3530700115102 ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ 450.00 19 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่87/2562 3
21 1530700071389 นางสาวสายเงิน  รอดผิว จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 

จ านวน 50 ชุด ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1,500.00 19 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่88/2562 3

22 3530700478779 ร้านเฟรนช็อป จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ส านักงานปลัดฯ) 600.00 19 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่89/2562 1

23 3530700478779 ร้านเฟรนช็อป จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองคลัง) 600.00 19 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่90/2562 1

24 3530700478779 ร้านเฟรนช็อป จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองช่าง) 1,570.00 19 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่91/2562 1
25 1341500224826 นายสุธากร  หมื่นแจ่ม จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารศูนย์เด็กเล็ก 1,500.00 19 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่92/2562 1
26 3530700115102 ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ และ

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์
4,240.00 26 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่94/2562 3

27 3530700115102 ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฯ 450.00 26 ก.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่95/2562 3
28 3530700115102 ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 3 ป้าย 

ส าหรับโครงการฯ
3,855.00 2 ส.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่96/2562 3

29 3530900214058 นางรัตนา  มั่นอน้ จ้างเหมาท าความสะอาดผ้า 1,500.00 2 ส.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่97/2562 1
30 3530700478736 ร้านพญาแมนไอที จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองคลัง) 1,650.00 2 ส.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่98/2562 1
31 1530700071389 นางสาวสายเงิน  รอดผิว จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 

จ านวน 40 ชุด (ประชุมสภาฯ)
800.00 2 ส.ค. 62 ใบส่ังจ้างเลขที ่99/2562 1

63,207.00

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชยั จังหวัดอุตรดติถ์
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน 

(7)

ล าดบัที่
 (1)

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน 

(2)
ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง (4)

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (4)



3
(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที ่/ เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยระบุเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560 ยกเว้น การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่6 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


