
วันที่ เลขที่

1 765535000195 บริษัท ชัยรัชการ จ ากัด
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน บพ 9018 พบ

1,177.00 1/7/2562 58/2562 1

2 3760600068836 นางสาวสงวน  ธนูทอง
จ้างประกอบอาหารส าหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าเดือนกรกฎาคม
 2562

2,000.00 3/7/2562 59/2562 1

3 3760400132131 ร้านสตางค์  บ้านลาด

จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จ านวน 1 ป้าย
 ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเคร่ือง
อุปโภคและบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

600.00 3/7/2562 60/2562 1

4 3760400132131 ร้านสตางค์  บ้านลาด

จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จ านวน 1 ป้าย
 ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนโดยมอบ
เคร่ืองแบบนักเรียนและวัสดุการศึกษาทีจ่ าเป็น
ให้กับนักเรียนทีย่ากจน

600.00 3/7/2562 61/2562 1

5 3760600027340 เจเจ ก๊อปปี ้แอนด์ คอม
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เร่ืองแผ่นพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

1144.00 4/7/2562 62/2562 1

6 3760400132131 ร้านสตางค์  บ้านลาด
จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x4 เมตร จ านวน 1 ป้าย
 ตามโครงการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

1,000.00 3/7/2562 62/2562 1

7 3760600083690 นายพิษณุ สินสง
เช่าเต็นท์ จ านวน 4 หลัง  ตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนโดยมอบเคร่ืองอุปโภคและบริโภคกับ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

2,400.00 3/7/2562 64/2562 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  ถึง  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน



วันที่ เลขที่

8 3760600082111 นางสาวสวิง ธนูทอง
จ้างเหมาประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษาพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 2 ต้น ตามโครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา ประจ าปี 2562

1500.00 8/7/2562 66/2562 1

9 3760400132131 ร้านสตางค์  บ้านลาด
จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จ านวน 1 ป้าย
 ตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี 2562

600.00 8/7/2562 67/2562 1

10 3760600067767 นางญาดา ศรีเมฆ
จ้างเหมาผูกผ้าประดับต้นเทียน                      
ตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี 2562

1,500.00 8/7/2562 68/2562 1

11 3760400132131 ร้านสตางค์  บ้านลาด

จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จ านวน 1 ป้าย
 ตามโครงการรณรงค์ก าจัดขยะภายในต าบล 
เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือก าจัด
ขยะภายในต าบล ให้กับผู้น าท้องถิ่นและกลุ่มองค์กร
ต่างๆภายในต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2562

600.00 24/7/2562 71/2562 1

12 3760400132131 ร้านสตางค์  บ้านลาด
จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จ านวน 1 ป้าย
 ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิม
พระชนมพรรษา รัชกาลที ่10

600.00 24/7/2562 72/2562 1

13 3760600069417 นางระเบียบ เนียมศรี
จ้างประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม (ประกอบด้วยข้าว
, กับข้าว 2 อย่าง และเคร่ืองด่ืม) ส าหรับการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่1 ประจ าปี

2,500.00 30/7/2562 73/2562 1

14 3760600068836 นางสาวสงวน ธนูทอง
จ้างประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับผู้สูงอายุ    
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562

2,000.00 2/8/2562 74/2562 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  ถึง  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน



วันที่ เลขที่

15
3760600069417 นางระเบียบ เนียมศรี

จ้างประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม (ประกอบด้วยข้าว
, กับข้าว 2 อย่าง และเคร่ืองด่ืม) ส าหรับการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่2 ประจ าปี

2,500.00 7/8/2562 76/2562 1

16 3760600069417 นางระเบียบ เนียมศรี
จ้างประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม (ประกอบด้วยข้าว
, กับข้าว 2 อย่าง และเคร่ืองด่ืม) ส าหรับการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่2 ประจ าปี

2,500.00 13/8/2562 78/2562 1

17 3760400132131 ร้านสตางค์  บ้านลาด

จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร จ านวน 1 ป้าย
 ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิม
พรรชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

600.00 7/8/2562 76/2562 1

18 3760600068836 นางสาวสงวน ธนูทอง
จ้างประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับผู้สูงอายุ    
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือนกันยายน 2562

2,000.00 5/9/2562 82/2562 1

19 3760400132131 ร้านสตางค์  บ้านลาด
จ้างท าป้ายไวนิล รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
100% จ านวน 4 ป้าย

3,400.00 17/9/2562 83/2562 1

20 3760100746207 งทองศรี ป้านสะอาด
ซ้ือกรอบรูปไม้ตาล ขนาด 22.5x26.5 นิ้ว จ านวน
 2 ชิ้น ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

3,000.00 3/7/2562 64/2562 1

21 3760600065683 นายอรุณ ศิลปศร
ซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ตามโครงการช่วยเหลือประชา
ชมโดยมอบเคร่ืองอุปโภคและบริโภคให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

590.00 3/7/2562 65/2562 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  ถึง  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน



วันที่ เลขที่

22 3770100435180 เบส เทคโนโลยี เซอร์วิส
ซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(smart card
 reader) จ านวน 4 เคร่ือง

2,800.00 4/7/2562 68/2562 1

23 3760600065683 นายอรุณ ศิลปศร
ซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ตามโครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา ประจ าปี 2562

250.00 8/7/2562 69/2562 1

24 1769900146125 เอพี ช็อบ

ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์(แฟ้ม, สมุด, 
ปากกา) จ านวน 73 ชุด ตามโครงการรณรงค์ก าจัด
ขยะภายในต าบล เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะหรือก าจัดขยะภายในต าบลให้กับผู้น าท้องถิ่น
และกลุ่มองค์กรต่างๆภายในต าบล ประจ าปี 2562

2,190.00 24/7/2562 70/2562 1

25
สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาดจ ากัด

ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 80 ลิตร ตามโครงการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที ่10

2,256.00 24/7/2562 71/2562 1

26 3769900018018 ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง
ซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน 2T PTT จ านวน 8 ขวด          
ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิม
พระชนมพรรษา รัชกาลที ่10

1,160.00 24/7/2562 72/2562 1

27 3760600065683 นายอรุณ ศิลปศร
ซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที ่10

560.00 24/7/2562 73/2562 1

28 1769900146125 ร้านเอพี ช็อบ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 4,363.00 30/7/2562 75/2562 1

29 3760500953986 เบ๊เจริญการยาง
ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ FB ขนาด 120v จ านวน 1 
ลูก ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-2977 พบ

3,700 30/7/2562 76/2562 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  ถึง  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2562)

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด



วันที่ เลขที่

30 5411801035153 ปลาวาฬส่ือสาร
ซ้ือสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง สีเหลือง ขนาดความยาว 
50 ม. จ านวน 1 ม้วน

2,475.00 2/8/2562 80/2562 1

31 3760600065683 นายอรุณ ศิลปศร

ซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพรรชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ประจ าปี 2562

180.00 7/8/2562 81/2562 1

32 3760500272571 นางสาววิภาพร ลีชูวงศ์
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 4 รายการ 
เพือ่ท าการซ่อมแซมจักรยานยนต์ทะเบียน            
      1 กฉ 8345 พบ

1,460.00 18/9/2562 90/2562 1

33 3769900018018 ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 3,725.00 18/9/2562 91/2562 1

หมายเหต ุ: ระบุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดงัน้ี
1.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด กค.0405.4/ว ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ)0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
4.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆนอกเหนือจาก 1-3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่4 (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  ถึง  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2562)

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง

เหตผุลสนับสนุน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด











1.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด กค.0405.4/ว ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3.หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ)0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561


