
วนัที่ เลขที่

1 0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ากัด 
สาขาปิน่เกล้า

จัดซ้ืออุปกรณ์การขียน
(ปากกาเพ้น)

587.00             1 ตุลาคม 2562 ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษี

5001310191082
121

1

2 0243555000347 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 
ส.สุวรรณผ้าใบ

เช่าเต้นท์เพือ่ใช้งานใน
องค์การตลาด สาขาบางคล้า
จ านวน 6 เดือน

88,596.00        2 ตุลาคม 2562 ใบส่ังเช่า 1/2563 1

3 0105544063116 บริษัท บางกอก บิสซิเนส 
เอลิเวเตอร์ จ ากัด

จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร 
(หมายเลข 1,2) รวม 2 ตัว

        28,890.00 3 ตุลาคม 2562 สัญญา จ1/2563 1

4 ๓๒๔๙๙๐๐๐๘๑๘๔๙ ร้านศิริโรจน์ครุภัณฑ์  
นายวโิรจน์  พุทธเจริญ

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เพือ่ใช้งานในองค์การตลาด 
สาขาบางคล้า ประจ าปี
งบประมาณ 2563

        28,800.00 11 ตุลาคม 2562 สัญญา จ2/2563 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธนัวาคม 2562)

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน



วนัที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธนัวาคม 2562)

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

5 0105527026411 บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ 
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

จัดซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่าย
เอกสาร (KYOCERA) อต. 
04/05/55 จ านวน 
2 หลอด

        12,626.00 24 ตุลาคม 2562 ใบส่ังซ้ือ 2/2563 1

6 3200600680455 ร้าน ศิวกรยานยนต์
โดยนายชัยศรี  พลอยแหวน

ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง
องค์การตลาด สาขาบางคล้า
หมายเลขทะเบียน ตย4025
กรุงเทพมหานคร

        21,000.00 24 ตุลาคม 2562 ใบส่ังจ้าง 3/2563 1

7 5161100002219 นายสันติ  ก าลังหาญ จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดตลาดหนองม่วง
ประจ าปีงบประมาณ 2563
จ านวน ๑ อัตรา

144,000.00      28 ตุลาคม 2562 สัญญา จ3/2563 1

8 3510100432271 นายสายัณห์  ปาหลวง จัดจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดองค์การตลาด สาขา
ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ
2563 จ านวน 1 อัตรา

      147,600.00 28 ตุลาคม 2562 สัญญา จ4/2563 1

9 0125537001330 บริษัท นีโอวนั จ ากัด จ้างพิมพ์ใบส่งสินค้า 
ใบก ากับภาษี

      123,050.00 30 ตุลาคม 2562 ใบส่ังจ้าง 4/2563 1



วนัที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธนัวาคม 2562)

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

10 0103557022837 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ใบกล้วยวศิวกรรม ซ่อมท่อประปาและชุดลูกลอย
เปิดปิดน้ า

             24,610 11 พฤศจิกายน 2562 ใบส่ังจ้าง 5/2562 1

11 3100200869217 นายกีรติ  ภูทะวงั ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ
องค์การตลาด 
จ านวน 2 เคร่ือง

             26,000 12 พฤศจิกายน 2562 ใบส่ังจ้าง 6/2563 1

12 0105538007722 บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ 
โปรดักส์ จ ากัด (สาขาเชียงใหม)่

จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์
ส าหรับใช้ประจ าส านักงาน
องค์การตลาด สาขาล าพูน 
จ านวน 30 กล่อง

             59,385 14 พฤศจิกายน 2562 ใบส่ังซ้ือ 7/2563 1

13 0105544056411 บริษัท ไซม์ ดาร์บี ้มาสด้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ซ่อมและเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง ตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
ชข 4470

        16,872.83 19 พฤศจิกายน 2562 ใบส่ังจ้าง 8/2562 1

14 0107551000134 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดซ้ือฮาร์ดดิสเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

               1,250 20 พฤศจิกายน 2562 ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษี

SI1911073590

1



วนัที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธนัวาคม 2562)

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

15 0105530028259 บริษัท โตโยต้า   มหานคร จ ากัด เปล่ียนกระจกรถยนต์
ส่วนกลางองค์การตลาด 
หมายเลขทะบียน ญฐ 
8590กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อ
โตโยต้า

9,955.65          6 ธนัวาคม 2562 ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษี

หมายเลข
TAX19-06610

1

16 3100100290250 ร้านดอกไม้จริยา
นางจ าเนียน  สถาปนาวตัร

จัดซ้ือพวงมาลาเพือ่ถวาย
สัการะพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ ประจ าปี 2563

1,000            1 ธนัวาคม 2562 ใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 14769

3

17 3120300141924 ร้านป้าอุดม 
(นางปาริชาติ  จุ้ยประเสริฐ)

จัดซ้ือพานพุม่ดอกไม้เพือ่
ถวายบังคมพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชฯ

2,500               4 ธนัวาคม 2562 บิลเงินสด 3

18 0105530028259 บริษัท โตโยต้า มหานคร จ ากัด เปล่ียนกระจกรถยนต์
ส่วนกลางองค์การตลาด 
หมายเลขทะบียน ญฐ 8590
 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อโตโยต้า

          9,955.65 6 ธนัวาคม 2562 ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษี

หมายเลข
TAX19-06610

1

19  0103539034543 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เค.เอ็น.ว ีเอ็นจิ
เนียร่ิง

จ้างรถขนส่งอุปกรณ์
ส านักงานตลาดสาขาหนองม่วง

          6,350.00 8 มกราคม 2563 ใบส่งของ 1



วนัที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธนัวาคม 2562)

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

20 0105557032877 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น
 จ ากัด

เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการ
องค์การตลาด

   1,540,800.00 11 ธนัวาคม 2562 สัญญา จ 5/2563 1

21 0123560000318 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พาณิชย์ศิลป์ อิงค์
เจ็ท แอนด์ ชายน์ (สาขา ๑) 

จัดท าสต๊ิกเกอร์ Selected 
by อต. โครงการจ าหน่าย
สอนค้าในงาน OTOP City 
2019

          4,708.00 13 ธนัวาคม 2562 ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษี

เลขที ่6212039

1

22 0105530028259 บริษัท โตโยต้ามหานคร จ ากัด 
(สาขาประชาชื่น)

จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์
ส่วนกลางองค์การตลาด ญฐ 
8590

        21,350.94 16 ธนัวาคม 2562 ใบส่ังจ้าง 9/2563 1

23 0105544063116 บริษัท บางกอก บิสซิเนส 
เอลิเวเตอร์ จ ากัด

จัดซ้ืออุปกรณ์ควบคุมลิฟต์
ของลิฟต์โดยสาร 
(หมายเลข ๒)

        60,134.00 16 ธนัวาคม 2562 ใบส่ังจ้าง 10/2563 1

24 0105550010541 บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม แอดวานซ์ 
เทรดด้ิง จ ากัด

จ้างท ากระบอกน้ าส าหรับ
เป็นของทีร่ะลึกในนาม
องค์การตลาด

        83,460.00 20 ธนัวาคม 2562 ใบส่ังจ้าง 11/2563 1



วนัที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธนัวาคม 2562)

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

25 - ร้าน DEW-CARCARE จ้างท าความสะอาดรถยนต์
ส่วนกลางองค์การตลาด
(1 ตค 62 - 30 กย 63)

ประจ าเดือนธนัวาคม 2562

             800.00 9 ธนัวาคม 2562
(ทะเบียน ฮย 3825)
12 ธนัวาคม 2562
(ทะเบียน ฮจ 3429)
12 ธนัวาคม 2562
(ทะเบียน ฌส 3429)
16 ธนัวาคม 2562
(ทะเบียน ศข 1429)

บิลเงินสด

บิลเงินสด

บิลเงินสด

บิลเงินสด

1

26 0103555030468 หจก. บีเอ็ม พร้ินท์ แอนด์ เซอร์วสิ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของ
องค์การตลาด สาขาตล่ิงชัน

        13,910.00  25 ธนัวาคม 2562 ใบส่ังจ้าง 12/2563 1

27 0125558012802 บริษัท มี ซัพพอร์ต จ ากัด ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง
ปร้ินเตอร์

      179,019.56  27 ธนัวาคม 2563 ใบส่ังซ้ือ 13/2563 1

รวมทัง้ส้ิน 2,539,137.63   

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(๑) ระบุล าดับทีเ่รียงตามวนัทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(๒) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ



วนัที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธนัวาคม 2562)

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

(๔) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวนัที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว ๓๒๒ ลงวนัที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนทีสุ่ดที ่กค (กวจ) 0405.2/ว ๑๙๙ ลงวนัที ่๙ มีนาคม ๒๕๖๒
    4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ – 3


