
                              รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
                                                     ประจําไตรมาสที ่2 (เดือนมกราคม พ.ศ2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562)
                                                         องค์การบริหารส่วนตําบลโรงเข้  อําเภอบ้านลาด  จังหว้ดเพชรบุรี
ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผุ้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตวัตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่
1 3760600030405 พรจันทร์ดีไซน์ บาย ซี เอช อาร์ต จ้างทําป้ายกิจกรรมรณรงค์ 750 7-ม.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2562

โดย นางสาวดวงจันทร์ ช่วยชุ่ม ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
และส่งเสริมการสร้างวินัย
"แยกก่อนทิง้" และหลักการ 3 ช.

2 3760600030405 พรจันทร์ดีไซน์ บาย ซี เอช อาร์ต จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 500 9-ม.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2562

โดย นางสาวดวงจันทร์ ช่วยชุ่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ป2ี562

3 3760600317470 นายวีรชาติ มหาวัตร์ จ้างเหมาโต๊ะกรม และเก้าอี้ 3,500 10-ม.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2562

ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2562

4 3760600293601 นายสวัสด์ิ  นุชประคอง จ้างเหมาเวทีและเคร่ืองขยายเสียง 7,500 11-ม.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2562

และจ้างเหมาไฟตกแต่งสถานที่
จัดงานตามโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2562

เอกสารอ้างอิง



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผุ้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตวัตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

5 0765557001038 บริษทั มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จํากัด จ้างทําตรายาง จํานวน 10 ชิ้น 1,747 15-ม.ค.-62 ใบส่ังจา้งเลขที ่26/2562
โดย นายทรงรัฐ สุนทรมณี และ

นางสาวณิชารีย์  เอกบตุร

6 0765557001038 บริษทั มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จํากัด จ้างทําตรายาง จํานวน 6 ชิ้น 1,110 15-ม.ค.-62 ใบส่ังจา้งเลขที ่27/2562
โดย นายทรงรัฐ สุนทรมณี และ

นางสาวณิชารีย์  เอกบตุร

7 3800600587794 เพชรบุรีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ โดย จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,100 23-ม.ค.-62 ใบส่ังจา้งเลขที ่28/2562
นายยุทธนา  แซ่ภู่

8 3760600030405 พรจันทร์ดีไซน์ บาย ซี เอช อาร์ต จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 500 23-ม.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2562

โดย นางสาวดวงจันทร์ ช่วยชุ่ม โครงการออกหน่วยเก็บภาษี
เคล่ือนที ่ประจําปี 2562

9 3760600030405 พรจันทร์ดีไซน์ บาย ซี เอช อาร์ต จา้งทําป้ายโครงการประชุมประชา 500 23-ม.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2562

โดย นางสาวดวงจันทร์ ช่วยชุ่ม คมเพือ่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปี (กรณีเพิม่เติมและเปล่ียนแปลง)

10 3760500103834 โน๊ตบุค๊เซ็นเตอร์ โดย จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินคอมพิวเตอร์ 900 21-ก.พ.-62 ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/2562

นายสุรศักด์ิ  สีสวย

เอกสารอ้างอิง



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผุ้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตวัตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

11 3760600030405 พรจันทร์ดีไซน์ บาย ซี เอช อาร์ต จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 600 15-ม.ีค.-62 ใบส่ังจ้างเลขที่ 32/2562

โดย นางสาวดวงจันทร์ ช่วยชุ่ม โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
บริหาร อบต.

12 3760600348944 นางสายหยุด  กิ่งจันทร์ จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อม 1,550 22-ม.ค.-62 ใบส่ังจ้างเลขที่ 33/2562

น้ําด่ืมสําหรับผู้รับการฝึกอบรม
ตามโครงการเพืม่ประสิทธิภาพ
อบต.

13 5320190039611 ร้านต๋ียิ่งเจริญการเกษตร จัดซ้ือยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 4,500 9-ม.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562

นางสาวปิยสิริ   พิมพ์ศรี 

14 3760700398315 นางสาวนัยเนตร  สนับแน่น อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 7,500 10-ม.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562

สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2562

15 0765557001038 บริษทั มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จํากัด จัดซ้ืองานบ้านงานครัว 4,200 24-ม.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562

โดย นายทรงรัฐ สุนทรมณี และ

นางสาวณิชารีย์  เอกบตุร

เอกสารอ้างอิง



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผุ้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตวัตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

16 0765838000242 บ.เพชรบุรีโอเอเซ็นเตอร์ จัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 3,530 24-ม.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562

โดยนายดนัย  เหรียญชัยพิทักษ์

17 0765557001038 บริษทั มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จํากัด จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 845 24-ม.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562

โดย นายทรงรัฐ สุนทรมณี และ ตามโครงการประชุมประชาคมฯ
นางสาวณิชารีย์  เอกบตุร

18 5760600019467 แด๊กเบยีร์วุน้ โดย นายศิริศาสาส์น จัดซ้ือน้ําด่ืมชนิดถ้วย 495 24-ม.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2562

เทียนหอม ตามโครงการประชุมประชาคมฯ

19 5760600019467 แด๊กเบยีร์วุน้ โดย นายศิริศาสาส์น จัดซ้ือน้ําแข็ง 120 24-ม.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2562

เทียนหอม ตามโครงการประชุมประชาคมฯ

20 3760600348944 นางสายหยุด  กิ่งจันทร์ จัดซ้ืออาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,500 20/ก.พ/2562 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2562

น้ําด่ืมสําหรับผู้รับการฝึกอบรม
ตามโครงการประชุมประชาคมฯ

21 5760600019467 แด๊กเบยีร์วุน้ โดย นายศิริศาสาส์น จัดซ้ือน้ําด่ืมชนิดถ้วย 450 20/ก.พ/2562 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562

เทียนหอม สําหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม "ศูนย์ดํารง
ธรรมอําเภอเคล่ือนที่"

เอกสารอ้างอิง



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผุ้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตวัตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

22 3760700398315 นางสาวนัยเนตร  สนับแน่น อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 432 28-ก.พ.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562

เล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯ

23 0765557001038 บริษทั มาตากรุ๊ป เพชรบรีุ จํากัด จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 620 18-มี.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562

โดย นายทรงรัฐ สุนทรมณี และ ตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
นางสาวณิชารีย์  เอกบตุร ในการบริหารงาน อบต.

24 1769900107375 นางสาววภิาพร  วรรณรัตน์ จัดซ้ือกระเป๋าทีใ่ช้บรรจุเอกสาร 3,100 18-มี.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2562

สกีนข้อความ

25 3760600348944 นางสายหยุด  กิ่งจันทร์ จัดซ้ืออาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,550 22-มี.ค.-62 ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2562

น้ําด่ืมสําหรับผู้รับการฝึกอบรม
ตามโครงการเพืม่ประสิทธิภาพ
อบต.

26 3760100495123 นายณรงค์    คนคล่อง จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,600 11-ก.พ.-62 ใบแจ้งหนี้ ลงรับเลขที่ 398

สํานักงานปลัด ลงวันที ่11 ก.พ.62

27 3760100495123 นายณรงค์    คนคล่อง จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300 11-ก.พ.-62 ใบแจ้งหนี้ ลงรับเลขที่ 399

กองช่าง ลงวันที ่11 ก.พ.62

เอกสารอ้างอิง



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผุ้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตวัตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

28 3760100495123 นายณรงค์    คนคล่อง จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,600 6-ม.ีค.-62 ใบแจ้งหนี้ ลงรับเลขที่ 622

สํานักงานปลัด ลงวันที ่6 ม.ีค.62

29 3760100495123 นายณรงค์    คนคล่อง จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200 6-ม.ีค.-62 ใบแจ้งหนี้ ลงรับเลขที่ 623

กองช่าง ลงวันที ่6 ม.ีค.62

30 3760100495123 นายณรงค์    คนคล่อง จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,300 10-เม.ย.-62 ใบแจ้งหนี้ ลงรับเลขที่ 901

สํานักงานปลัด ลงวันที ่10 เม.ย.62

31 3760100495123 นายณรงค์    คนคล่อง จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200 10-เม.ย.-62 ใบแจ้งหนี้ ลงรับเลขที่ 902

กองช่าง ลงวันที ่10 เม.ย.62

32 3760600224226 นางภญิญา  แสงมณี เช่าอาคารพัสดุ 6,000 28-ม.ีค.-62 สัญญาเช่า เลขที3่/2562

จํานวน 3 เดือน (เมษายน 
พฤษภาคม มิถุนายน)

เอกสารอ้างอิง



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผุ้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตวัตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

33 3760600312052 นายผ่าน ผ่องดี จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 42,000 28-ก.พ.-62 บนัทกึตกลงราคาจ้าง

บริเวณทีท่ําการ อบต.โรงเข้ เลขที ่6/2562
จํานวน 7 เดือน

34 3770700029140 นางสุพาณี  ใยมา จ้างเหมารถปรับอากาศพร้อมน้ํามัน 58,000 18-ม.ีค.-62 บนัทกึตกลงราคาจ้าง

เชื้อเพลิงสําหรับผู้ศึกษาดูงาน เลขที ่7/2562

35 5760600002955 นางดวงกมล  วอนบญุ จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 54,000 25-มี.ค.-62 บนัทกึตกลงราคาจ้าง

จํานวน 6 เดือน ๆละ 9,000 บาท เลขที ่8/2562

36 3769900145281 นางรัตนา  เอี่ยมสมัย จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงาน 54,000 25-มี.ค.-62 บนัทกึตกลงราคาจ้าง

กองช่าง  จํานวน 6 เดือนๆละ เลขที ่9/2562
9,000 บาท

37 3760500103834 โน๊ตบุ๊คเซ็นเตอร์ โดย นายสุรศักด์ิ วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,500 11-ก.พ.-62 บันทึกตกลงราคาซ้ือขาย
สีสวย กองคลัง เลขที่ 4/2562

38 3760500103834 โน๊ตบุ๊คเซ็นเตอร์ โดย นายสุรศักด์ิ วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,500 11-ก.พ.-62 บันทึกตกลงราคาซ้ือขาย
สีสวย สํานักงานปลัด เลขที่ 5/2562

เอกสารอ้างอิง



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผุ้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตวัตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

39 3760200203574 เที่ยง การค้า วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดหมา 23,170 28-ก.พ.-62 บันทึกตกลงราคาซ้ือขาย
แมว เลขที่ 6/2562

331,469รวมทัง้ส้ิน

เอกสารอ้างอิง


