
วันท่ี เลขท่ี

1 3770100435180 ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 550.00              1-ก.ค.-64 245/2564

2 3760600027340 เจเจ ก๊อปป๊ี แอนด์ คอม ถ่ายเอกสาร 2,394.00            2-ก.ค.-64 246/2564

3 3770600229317 นางสาวชุติกาญจน์ ใจกล้า ซ่อมเคร่ืองตัดไม้ , เคร่ืองแต่งไม้ , เคร่ืองตัดหญ้าและ 2,700.00            6-ก.ค.-64 265/2564

รถพ่วงข้าง

4 1709900834633 นายนพกร ปานพวงแก้ว จ้างลงโฆษณา ข่าวออนไลน์ 2,000.00            8-ก.ค.-64 270/2564

5 0763559000312 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยางบริการ 2 ปะยาง 200.00              15-ก.ค.-64 276/2564

6 3769900018018 อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,310.00            27-ก.ค.-64 280/2564

7 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนสิงหาคม 4,000.00            30-ก.ค.-64 284/2564

8 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนสิงหาคม 2,690.00            30-ก.ค.-64 285/2564

9 0763559000312 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยางบริการ 2 ปะยาง 120.00              2-ส.ค.-64 288/2564

10 3760100415651 ร้านประเสริฐไดนาโม แบตเตอร่ี รถ ทะเบียน กค 4426 พบ 3,424.00            3-ส.ค.-64 290/2564

11 0765557001038 บริษัท มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด ธงชาติกับเทปสันปก 4,900.00            3-ส.ค.-64 291/2564

12 3760600027340 เจเจ ก๊อปป๊ี แอนด์ คอม ถ่ายเอกสาร 902.00              9-ส.ค.-64 292/2564

13 0763562000085 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองเพชร โอ.เอ หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,900.00            11-ส.ค.-64 296/2564

14 0763559000312 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยางบริการ 2 ปะยาง 120.00              13-ส.ค.-64 297/2564

15 3769900018018 อรุณไฟฟ้า - ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 4,845.00            16-ส.ค.-64 299/2564

16 3860400457340 ร้านอนันตเวชภัณฑ์ ชุด PPE จ านวน 3 ชุด 1,050.00            16-ส.ค.-64 300/2564

17 3760600219460 นายพรเทพ เขียวทอง จ้าเหมาติดต้ังเสาไฟหน้าอบต 2100 25-ส.ค.-64 306/2564

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ
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วันท่ี เลขท่ี

18 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนกันยายน 4,000.00            31-ส.ค.-64 313/2564

19 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน 2,620.00            31-ส.ค.-64 314/2564

20 3760600219460 นายพรเทพ เขียวทอง จ้างเหมาเดินสายไฟและก๊อกน้ า 1,200.00            31-ส.ค.-64 315/2564

21 3770100435180 เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-0028 2,200.00            1-ก.ย.-64 316/2564

22 3660200137025 นายรังสันต์ พรมเชย เปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 1,400.00            7-ก.ย.-64 323/2564
23 3760600027340 เจเจ ก๊อปป๊ี แอนด์ คอม ถ่ายเอกสาร 4,095.00            7-ก.ย.-64 322/2564
24 0763559000312 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยางบริการ 2 ปะยาง รถขยะ 150.00              13-ก.ย.-64 331/2564

รวมท้ังส้ิน 56,870.00      

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ

ล าดับท่ี
(1)

เหตุผล
สนับสนุน

(7)

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)



(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี 

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 


