
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

1 3191100219092 นายปรีชา  ผ่องฉวี ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 1,850.00        3-พ.ค.-62 97/2562 จัดซ้ือจัดจ้างตาม
หมายเลขทะเบียน กข-5791 ตามมาตรา 96 วรรค 2

3 0513542000014 หจก.กิจอาคมการค้า จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 3,925.00        13-พ.ค.-62 101/2562
และเคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้

5 3519900019661 ร้านโชคดี จัดซ้ือผ้าสีม่วง 3,240.00        28-พ.ค.-62 46/2562
6 0515560001584 บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,130.00        28-พ.ค.-62 47/2562
7 3510100707271 ร้านภัทรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 300.00           27-พ.ค.-62 106/2562
8 3570300173229 ร้านเสรีการไฟฟ้า จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม 3,400.00        5-ม.ิย.-62 50/2562
9 3510101120664 ไอ.ซี.คอมพิวเตอร์ ซาวด์แอนด์มีเดีย ซ่อมคอมพิวเตอร์ 550.00           5-ม.ิย.-62 113/2562

10 0515538000091 บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,680.00        12-ม.ิย.-62 54/2562
เทเลโฟน

11 3501600183204 ร้านแฟกซ์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุด 1,480.00        11-ม.ิย.-62 115/2562
12 1509901271901 ร้านพีโอแอร์แอนด์เซอร์วิส จ้างเหมาล้างแอร์-กองช่าง 700.00           12-ม.ิย.-62 116/2562

13 1509901271901 ร้านพีโอแอร์แอนด์เซอร์วิส จ้างเหมาล้างแอร์-กองการศึกษา 650.00           12-ม.ิย.-62 117/2562

14 1509901271901 ร้านพีโอแอร์แอนด์เซอร์วิส จ้างเหมาล้างแอร์-ส านักปลัด 3,500.00        12-ม.ิย.-62 118/2562

25,405.00     

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่3 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

เอกสารอ้างอิง

รวม



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

1 3571100413847 นางสุพัตรา สุธรรม จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        10-เม.ย.-62 00556/62 ว.119
สรงน้ าพระฯ วัดห้วยยาบ

2 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           17-เม.ย.-62 00558/62 ว.119
พัฒนาศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ

3 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 960.00           22-เม.ย.-62 00574/62 ว.119
มหกรรมผู้สูงอายุ

4 3510101341172 จ.ส.อ. ธวสั ปาลี ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดสถานทีโ่ครงการ 2,000.00        22-เม.ย.-62 00575/62 ว.119
มหกรรมผู้สูงอายุ

5 3510100980333 น.ส.จุรีลักษณ์ วงศ์ศักด์ิศรี ค่าน้ าด่ืม โครงการมหกรรมผู้สูงอายุ 1,000.00        22-เม.ย.-62 00576/62 ว.119
6 3501100061363 นายบญัชา รินค า จ้างเหมาจัดท าใบประกาศเกียรติคุณ 1,000.00        22-เม.ย.-62 00577/62 ว.119

โครงการมหกรรมผู้สูงอายุ
7 3510100628354 นางถนอมจิต สุธรรม จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        26-เม.ย.-62 00583/62 ว.119

สรงน้ าพระฯ วัดศรีชัยชุม
8 3500500231192 นางพนิดา นาต๊ะหล้า จัดท าแผ่นพับโครงการป้องกันและลด 4,500.00        26-เม.ย.-62 00586/62 ว.119

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

9 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 4,320.00        26-เม.ย.-62 00587/62 ว.119
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

ประจ าไตรมาสที ่3 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2562)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน

เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

10 0513545000520 หจก.กรุณานานาภณัฑ์ ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์โครงการ 9,141.00        26-เม.ย.-62 00588/62 ว.119
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

11 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00           29-เม.ย.-62 00602/62 ว.119
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของสภาเด็กฯ

12 3501100061363 นายบญัชา รินค า จ้างเหมาจัดท าใบประกาศเกียรติคุณ 1,500.00        29-เม.ย.-62 00603/62 ว.119
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของสภาเด็กฯ

13 3510100707271 ร้านภทัรศิลป์ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 4,200.00        1-พ.ค.-62 00611/62 ว.119
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

14 3500500231192 นางพนิดา นาต๊ะหล้า จัดท าแผ่นพับโครงป้องกันและ 3,000.00        1-พ.ค.-62 00612/62 ว.119
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

15 0503538001265 หจก.เคมเทค แอนด์ เมดิ วัสดุ อุปกรณ์ในโครงการป้องกันและ 640.00           1-พ.ค.-62 00613/62 ว.119
คอลกรุ๊ป ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

16 3510100602789 นายพร วงค์คม จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        14-พ.ค.-62 00644/62 ว.119
สรงน้ าพระฯ วัดป่าก้าง

17 3510101332131 นางอ าพน ปนิไชย จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        14-พ.ค.-62 00655/62 ว.119
สรงน้ าพระฯ วัดแม่หาด

18 3510100607667 น.ส.รัชดา วงค์คม จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        21-พ.ค.-62 00659/62 ว.119
สรงน้ าพระฯ วัดศรีดอนชัย

19 3510101338686 นางผ่องศรี ปาลี จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        21-พ.ค.-62 00660/62 ว.119
สรงน้ าพระฯ วัดห้วยไซ

20 3510100615848 นางศรีทร อุ่นบญุตัน จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        10-ม.ิย.-62 00732/62 ว.119
สรงน้ าพระฯ วัดศรีโตน (แสนตอ)

เอกสารอ้างอิง



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

21 3510100949908 นางสไบทพิย์ จันต๊ะตึง จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 3,000.00        10-ม.ิย.-62 00734/62 ว.119
สรงน้ าพระฯ วัดป่าตึง

22 3501300365234 นายสุทัศน์ สมพงษ์ จ้างเหมาจัดสถานทีต่ามโครงการ 6,000.00        25-ม.ิย.-62 00788/62 ว.119
สรงน้ าพระฯ วัดดอยห้างบาตร

62,981.00     รวม

เอกสารอ้างอิง



ตามมาตรา 96 วรรค 2


