


ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(๒) (๕)
3730300955799 นายทองผิว  สุดส้ิน รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 63,000.00 1/4/2563 133/2563
1149900453082 นายก้องเกียรติ  ยิ้มแย้ม รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 57,000.00 1/4/2563 134/2563
5301300009771 นายสมศักด์ิ  ขนันไทย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 57,000.00 1/4/2563 135/2563
1149900492347 นายภิชัย  ทองโชติ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 57,000.00 1/4/2563 136/2563
3141100145897 นายภิรมณ์  ทะวาช รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 57,000.00 1/4/2563 137/2563
3141100145889 นางสาววิไล  ทะวาช รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 57,000.00 1/4/2563 138/2563

นายสุชาติ  ผูกฤทธิ์ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 57,000.00 1/4/2563 139/2563
นายสุรพล  ทองโชติ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 57,000.00 1/4/2563 140/2563
นายสหรัฐ  ยิ้มแย้ม รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 57,000.00 1/4/2563 141/2563

3141100141093 นายระวิ  ตามธิรัตน์ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 54,000.00 1/4/2563 142/2563
0145560005516 บริษทัพ.ีพ.ีก๊อปปี้เซลล์แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (เม.ย.) 2,000.00 1/4/2563 154/2563

กุหลาบทิพย์ ซ้ือน้ าด่ืมถังใส (เม.ย.) 4,500.00 7/4/2563 147/2563
3160300243409 นายชัยณรงค์  เผ่าน้อย จ้างเหมาซ่อมแอร์ (เม.ย.) 2,250.00 10/4/2563 148/2563
3160300243409 นายชัยณรงค์  เผ่าน้อย จ้างเหมาซ่อมแอร์ ล้างคอยล์ร้อน (เม.ย.) 500.00 13/4/2563 149/2563

ช. เจริญการยาง
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
82-7383 (เม.ย.) 150.00

15/4/2563 150/2563

3149900120110 ศิวัช พาณิช ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (เม.ย.) 13,175.00 23/4/2563 50/2563
0143549000218 หจก.แสงไทยวังน้อย ส านักงานใหญ่ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (เม.ย.) 5,275.10 23/4/2563 51/2563

3160300243409 นายชัยณรงค์  เผ่าน้อย ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (เม.ย.) 4,100.00 23/4/2563 52/2563
0145560005516 บริษทัพ.ีพ.ีก๊อปปี้เซลล์แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (พ.ค.) 2,000.00 1/5/2563 155/2563

นายนคริทร์  อัมพวานนท์ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (พ.ค.) 37,500.00 1/5/2563 161/2563

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ
เอกสารอ้างอิง (๖)

(๑) (๓) (๔) วันที่ เลขที่



หจก.ด๊อกเตอร์ ฟิชร์ ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (พ.ค.) 51,240.00 5/5/2563 54/2563
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (พ.ค.) 4,900.00 13/5/2563 55/2563

0143546000501 หจก.วังน้อย เอส เอ็ม พี กรุ๊ป ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (พ.ค.) 68,000.00 15/5/2563 56/2563
0994000237260 สหกรณ์โคนมหมวกเหล็ก จ ากัด ค่าอาหารเสริม (นม) (พ.ค.) 9,696.80 15/5/2563 57/2563
0994000237260 สหกรณ์โคนมหมวกเหล็ก จ ากัด ค่าอาหารเสริม (นม) (พ.ค.) 146,664.10 15/5/2563 58/2563
0143549000218 หจก.แสงไทยวังน้อย ส านักงานใหญ่ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (พ.ค.) 8,099.90 22/5/2563 59/2563
0143549000218 หจก.แสงไทยวังน้อย ส านักงานใหญ่ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (พ.ค.) 2,247.00 8/5/2563 156/2563

น้องมิน การยาง จ้างเหมาปะยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
83-4747 (พ.ค.) 200.00

14/5/2563 158/2563

บ.พ.ีอาร์คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (พ.ค.) 696.00 5/5/2563 159/2563
ประเสริฐชัย สาขาโรจนะ ซ้ือล าโพงเคล่ือนที ่(พ.ค.) 4,900.00 19/5/2563 162/2563

3149900120110 ศิวัช พาณิช ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (พ.ค.) 4,4720.00 26/5/2563 60/2563
3149900120110 ศิวัช พาณิช ซ้ือวสัดุส านักงาน (พ.ค.) 10,377.00 26/5/2563 61/2563
0145557001394 บริษัทพันเจริญกรุ๊ป จ ากัด น้ ามันเชื้อเพลิง (พ.ค.) 29/5/2563 62/2563
0143546000501 หจก.วังน้อย เอส เอ็ม พี กรุ๊ป ค่าก่อสร้างอาคารมัสยิดดารุนนาอีม (ม.ิย.) 490,000.00 1/6/2563 63/2563

0994000137265 หจก.บ้านครู ออฟฟิต ซัพพลาย ค่าวัสดุส านักงาน (ม.ิย.) 6,072.25 12/6/2563 64/2563
3160300243409 นายชัยณรงค์  เผ่าน้อย จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ม.ิย.) 3,700.00 9/6/2563 170/2563

นางสาวจันทมิา  เผือกหอม จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์และลงโปรแกรม
พื้นฐาน (มิ.ย.) 1,600.00

10/6/2563 171/2563

บริษัทเมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด ซ้ืออ่างล้างหน้าแขวนติดผนังพร้อมอุปกรณ์ (มิ.ย.) 3,358.00 12/6/2563 172/2563
3160300243409 นายชัยณรงค์  เผ่าน้อย จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ม.ิย.) 4,850.00 18/6/2563 173/2563

นายแรมโบ้ การยาง
จ้างเหมาปะยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 
83-4747 (มิ.ย.) 270.00

23/6/2563 175/2563





รวมทัง้ส้ิน

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละค้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึงการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3



เหตุผลสนับสนุน
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ

(๗)
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3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
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