
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง วันที่ เลขที่

1 0513548000857 หจก.นอธเวิดเซฟต้ี แอนด์ ซัพพลาย จัดซ้ือเทปสีสะท๎อนแสงติดรถบรรทุก 1,605.00        8-ก.ค.-62 65/2562 จดัซ้ือจดัจา๎งตาม
2 0515560001584 บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว 4,429.00        19-ก.ค.-62 71/2562 ตามมาตรา 96 วรรค 2
3 3510100707271 ร๎านภัทรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 1,800.00        9-ก.ค.-62 124/2562
4 3510100791590 วี เอ็ม คาร์ ออดิโอ๎ จ๎างเหมาติดฟิล์มกันความร๎อน บน-5791 3,200.00        12-ก.ค.-62 126/2562
5 3510100791590 วี เอ็ม คาร์ ออดิโอ๎ จ๎างเหมาติดฟิล์มกันความร๎อน กง-7304 3,200.00        12-ก.ค.-62 127/2562
6 0994000457537 บริษัท ล้ิมเมํงจั้วมิตซู จ ากัด จ๎างเหมาบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง 4,679.11        12-ก.ค.-62 128/2562

นข-3373
8 1509901271901 ร้านพีโอแอร์แอนด์เซอร์วิส จ๎างเหมาซํอมมอเตอร์สวิงเคร่ืองปรับอากาศ 1,100.00        19-ก.ค.-62 129/2562

9 0515560001584 บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 1,860.00        7-ส.ค.-62 76/2562
10 0515560001584 บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือพานพุมํดอกไม๎และพุมํมะลิ 2,380.00        7-ส.ค.-62 77/2562
11 3501600183204 ร๎านแฟกซ์ก๏อปปีเ้ซนเตอร์ จ๎างเหมาถํายเอกสารพร๎อมเข๎ารูปเลํม 560.00           6-ส.ค.-62 138/2562
12 3510100707271 ร๎านภัทรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 360.00           8-ส.ค.-62 140/2562
13 0505512000051 บริษัท ธาราล าพูนอีซูซุเซลล์ จ ากัด จ๎างเหมาซํอมบ ารุงรถกระเซ๎าไฟฟ้า 2,555.16        13-ส.ค.-62 142/2562

หมายเลขทะเบียน 81-0534 ล าพูน
15 0515560001584 บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือโทรศัพท์ไร๎สาย 2,960.00        4-ก.ย.-62 95/2562
16 3501500390461 นายนิคม  ค าทา จ๎างเหมาซํอมแซมกระจกหน๎าตําง 1,100.00        9-ก.ย.-62 151/2562
17 3510101120664 ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย จ๎างเหมาซํอมแซมเคร่ืองพิมพ์ 1,200.00        19-ก.ย.-62 155/2562

32,988.27      

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

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

เอกสารอ๎างอิง



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง วันที่ เลขที่

1 1509901139078 นายนพดล สายปัญญาใย ก าจัดส่ิงปฏิกูล ศพด. 1,000.00        2-ก.ค.-62 00830/62 ว.119
2 0515560001584 บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี คําอุปกรณ์ในการจัดท าตะกร๎า 2,718.00        3-ก.ค.-62 00833/62 ว.119

 จ ากัด โครงการสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุฯ
3 3510101096771 นางสาวกาญนิกา ใจขาว จัดซ้ือกระป๋องเคร่ืองด่ืม 350.00           3-ก.ค.-62 00834/62 ว.119

โครงการสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุฯ
4 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           3-ก.ค.-62 00835/62 ว.119

ป้องกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด
5 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           8-ก.ค.-62 00838/62 ว.119

สํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุฯ (ท ากระป๋อง)
6 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           9-ก.ค.-62 00847/62 ว.119

สํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุฯ (ท าตุง)
7 0503561005271 หจก.ประนอมการค๎า คําอุปกรณ์ในการจัดตุงล๎านนา 3,213.00        9-ก.ค.-62 00848/62 ว.119

เชียงใหม่ โครงการสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุฯ
8 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           18-ก.ค.-62 00854/62 ว.119

สํงเสริมัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ
9 3510101342730 นายปรีชา ปาลี คําวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการพัฒนา 3,000.00        18-ก.ค.-62 00855/62 ว.119

ศักยภาพผ๎ูสูงอายุ

ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ.2562)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

เอกสารอ๎างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง วันที่ เลขที่

10 3510100960936 นางวรรณี ศรียาบ จ๎างเหมาจัดสถานทีว่ัดสันต๎นมํวง 3,000.00        22-ก.ค.-62 00866/62 ว.119
โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุฯ

11 3510101114826 นายนิพนธ์ ปัญโญใหญํ จ๎างเหมาจัดสถานทีว่ัดป่าลาน 3,000.00        22-ก.ค.-62 00867/62 ว.119
โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุฯ

12 3510100950353 นายถนอม ปัญญาเรือง คําวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการคืนต๎นไม๎ 7,600.00        5-ส.ค.-62 00918/62 ว.119
สํูป่า พัฒนาดอยง๎ุม

13 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 600.00           5-ส.ค.-62 00920/62 ว.119
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

14 3501300739517 นายอดิศร จักรค า จ๎างเหมาจัดท าพุมํดอกไม๎สดใช๎ตกแตํง 1,000.00        5-ส.ค.-62 00921/62 ว.119
สถานทีโ่ครงการจัดกรรมในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว

15 0515560001584 บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี คําจัดซ้ือพานพุมํทอง-พุมํเงินโครงการ 2,730.00        5-ส.ค.-62 00922/62 ว.119
 จ ากัด จัดกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
16 3500500231192 นางพนิดา นาต๏ะหล๎า จัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ์ 1,500.00        14-ส.ค.-62 00957/62 ว.119

โครงการคืนต๎นไม๎สํูป่า พัฒนาดอยง๎ุม
17 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 720.00           14-ส.ค.-62 00958/62 ว.119

คืนต๎นไม๎สํูป่า พัฒนาดอยง๎ุม

เอกสารอ๎างอิง



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง วันที่ เลขที่

18 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           14-ส.ค.-62 00959/62 ว.119
ประชุมประชาคมผ๎ูน าชุมชน ผ๎ูแทน
ชุมชน

19 0515560001584 บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี คําวัสดุ อุปกรณ์โครงการประชุม 615.00           14-ส.ค.-62 00960/62 ว.119
 จ ากัด ประชาคมผ๎ูน าชุมชน ผ๎ูแทนชุมชน

20 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           16-ส.ค.-62 00967/62 ว.119
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศพด.
รร.

21 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           23-ส.ค.-62 00997/62 ว.119
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานผ๎ูสูงอายุ

22 3501100061363 นายบญัชา รินค า คําสมนาคุณ โครงการ 1,500.00        30-ส.ค.-62 01020/62 ว.119
บริหารจัดการศพด.

23 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           3-ก.ย.-62 01042/62 ว.119
ป้องกันและแก๎ไขกล่ินเหม็น

24 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           3-ก.ย.-62 01043/62 ว.119
สํงเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี

25 3510100935095 นายศักด์ิชัย ปาลี วัสดุ โครงการอบรมการผลิตปุย๋ 2,000.00        5-ก.ย.-62 01076/62 ว.119
อินทรีย์

26 3501300110406 นายพชิัย ธมิะโน วัสดุ โครงการอบรมการผลิตปุย๋ 6,000.00        5-ก.ย.-62 01077/62 ว.119
อินทรีย์

27 5500500019416 นางแจํมจันทร์ ค าแอํน อุปกรณ์ โครงการอบรมการผลิตปุย๋ 960.00           5-ก.ย.-62 01078/62 ว.119
อินทรีย์

เอกสารอ๎างอิง



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง วันที่ เลขที่

28 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           5-ก.ย.-62 01079/62 ว.119
อบรมการผลิตปุย๋อินทรีย์

29 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           5-ก.ย.-62 01080/62 ว.119
ชุมชนนําอยูํหน๎าบ๎านหน๎ามอง

30 0515560001584 บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี คําวัสดุ อุปกรณ์โครงการชุมชน 2,100.00        5-ก.ย.-62 01081/62 ว.119
 จ ากัด นําอยูํหน๎าบ๎านหน๎ามอง

31 3510101342730 นายปรีชา ปาลี คําวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการพัฒนา 6,566.00        11-ก.ย.-62 01092/62 ว.119
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี

32 3501100061363 นายบญัชา รินค า คําเกียรติบัตร โครงการชุํมชนนําอยูํ 2,400.00        11-ก.ย.-62 01096/62 ว.119
หน๎าบ๎านนํามอง

33 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           12-ก.ย.-62 01093/62 ว.119
ปกป้องสถานบันพระมหากษัตริย์

34 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           12-ก.ย.-62 01094/62 ว.119
บ๎านนําอยูํฯ

35 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           12-ก.ย.-62 01094/62 ว.119
บ๎านนําอยูํฯ

36 0515560001584 บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี คําวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนา 375.00           20-ก.ย.-62 01123/62 ว.119
 จ ากัด ศักยภาพ ศูนย์บริหารและถํายทอดฯ

37 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           20-ก.ย.-62 01126/62 ว.119
พัฒนาศักยภาพ ศูนย์บริหารและ
ถํายทอดฯ

เอกสารอ๎างอิง



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ๎าง วันที่ เลขที่

38 0515560001584 บริษทั ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี คําวัสดุ อุปกรณ์โครงการสนับสนุน 1,200.00        16-ก.ย.-62 01135/62 ว.119
 จ ากัด การด าเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบการแพทย์
39 3510100707271 ร๎านภทัรศิลป์ จ๎างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           26-ก.ย.-62 01140/62 ว.119

สนับสนุนการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์

59,907.00      รวม

เอกสารอ๎างอิง


