
วันท่ี เลขท่ี

1 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนกันยายน 4,000.00            1-ต.ค.-64 002/2565

2 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนตุลาคม 2,660.00            1-ต.ค.-64 003/2565

3 0763559000312 หจก.ยางบริการ 2 ปะยาง รถขยะ 81-7420 200.00              1-ต.ค.-64 004/2565

4 0763559000312 หจก.ยางบริการ 2 ปะยาง รถขยะ 81-7420 200.00              4-ต.ค.-64 007/2565

5 0765557001038 บริษัท มาตา กรุ๊ป วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,065.00            8-ต.ค.-64 012/2565

6 3770100435180 เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส ตลับผ้าหมึกใช้กับเคร่ืองพิมพ์ 4,500.00            15-ต.ค.-64 013/2565

7 0765557001038 บริษัท มาตา กรุ๊ป วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 700.00              18-ต.ค.-64 014/2565

8 0765533000082 บ. อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ (ท่ายาง) ซ่อมรถขยะทะเบียน 81-4069 2,962.83            28-ต.ค.-64 017/2565

9 3760100298271 นางพรระวี  กล้าหาญ จัดซ้ือถุงยังชีพ 3,222.00            28-ต.ค.-64 018/2565

10 ร้านบ้านลาดการเกษตร สายส่งน้ า พีอี 6 น้ิว - 8 น้ิว 1,375.00            28-ต.ค.-64 019/2565

11 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2,620.00            29-ต.ค.-64 020/2565

12 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนพฤศจิกายน 4,000.00            29-ต.ค.-64 021/2565

13 3101800267979 นางสาวหลียู้ แซ่โค้ว จ้างรถยกขยะ 2,500.00            29-ต.ค.-64 025/2565

14 0765557001038 บ.มาตา กรุ๊ป ตรายาง 300.00              1-พ.ย.-64 027/2565

15 3760600027340 เจเจ ก๊อปป๊ี แอนด์ คอม ถ่ายเอกสาร 405.00              2-พ.ย.-64 030/2565

16 3770700179885 นางสาวขวัญเรือน เนตรกาศักด์ิ คู่มือประชาชน 4,000.00            1-พ.ย.-64 029/2565
17 3760100566900 นายเริงศักด์ิ ทองค า ป้ายไวนิล 500.00              8-พ.ย.-64 035/2565
18 0765557001038 บริษัท มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด วัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 4,702.00            22-พ.ย.-64 040/2565

19 0765557001038 บ.มาตา กรุ๊ป อุปกรณ์ใช้ในการเลือกต้ัง จ านวน 2 รายการ 990.00              22-พ.ย.-64 041/2565

20 3760600400806 นางบุญรวม พิมพ์เสง่ียม จัดเตียมสถานท่ีเลือกต้ัง 500.00              24-พ.ย.-64 045/2565

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ

ล าดับท่ี
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันท่ี เลขท่ี

21 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนธันวาคม 4,000.00            30-พ.ย.-64 051/2565

22 3760600219460 นายพรเทพ เขียวทอง จ้างเหมาซ่อมแซมประปา ศพด. 2,248.00            3-ธ.ค.-64 056/2565

23 0994000538103 ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ จ้างลงโปรแกรม autocad 350.00              9-ธ.ค.-64 059/2565
24 0765557001038 บริษัท มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,670.00            9-ธ.ค.-64 061/2565
25 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนมกราคม 4,000.00            30-ธ.ค.-64 069/2565
26 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมกราคม 2,680.00            30-ธ.ค.-64 070/2565

รวมท้ังส้ิน 59,349.83      

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ

ล าดับท่ี
(1)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)



(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

(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 


