
วันท่ี เลขท่ี

1 3770600229317 นางสาวชุติกาญจน์ ใจกล้า จัดจ้างซ่อม รถทะเบียน 1กด-4924 3,000.00            4-เม.ย.-65 157/2565

2 0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน แบบพิมพ์ จ านวน 2 รายการ 750.00               5-เม.ย.-65 159/2565

3 1860300056827 ร้านอดิศาเวชภัณฑ์ ถังพ่นยา 2 เคร่ือง 5,000.00            20-เม.ย.-65 164/2565

4 1709900260009 นายลิขิต บุญเทียม แบตเตอร่ี 1 ลูก 3,500.00            25-เม.ย.-65 167/2565

5 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 2,670.00            29-เม.ย.-65 170/2565

6 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนพฤษภาคม 4,000.00            29-เม.ย.-65 171/2565

7 0765558000728 บริษัท คิงส์โปสเตอร์ จ ากัด ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10+พระราชินี 1,391.00            12-พ.ค.-65 190/2565

8 3200200747757 นางสาวสุกัลยา แก้วสองเมือง จัดจ้างเหมาอาหาร (lpa) 1,500.00            12-พ.ค.-65 192.1/2565

9 3770100435180 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ค่าขนส่ง 117.70               17-พ.ค.-65 193/2565

10 0994000188251 เบส เทคโนโลยี โปรแกรมป้องกันไวรัส 3,500.00            12-พ.ค.-65 191/2565

11 3770600229317 นางสาวชุติกาญจน์ ใจกล้า ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 2 เคร่ือง 3,230.00            17-พ.ค.-65 194/2565

12 0763547000533 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพลนเน็ตดิจิตอล ซ่อมกล้องวงจรปิด 4,500.00            20-พ.ค.-65 198/2565

13 3200200747757 นางสาวสุกัลยา แก้วสองเมือง จัดจ้างเหมาอาหาร (lpa) 1,500.00            12-พ.ค.-65 192.1/2565

14 3770400031998 ร้านพรีเม่ียม เซอร์วิส ตลับเอ็นตัดหญ้า 4,000.00            27-พ.ค.-65 202/2565

15 3760700398315 นางสาวนัยเนตร สนับแน่น อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 37 คน 1,295.00            27-พ.ค.-65 203/2565

16 0994000188251 เบส เทคโนโลยี ซ่อมคอม 300.00               6-มิ.ย.-65 213/2565

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ
ล าดับท่ี
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(7)



วันท่ี เลขท่ี

17 0763547000533 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพลนเน็ตดิจิตอล ซ่อมเคร่ืองควบคุมไมค์         3,500.00 6-มิ.ย.-65 214/2565
18 0765557001038 บริษัท มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด วัสดุส านักงาน กระดาษ เอ3 1,675.00            20-มิ.ย.-65 224/2565
19 0765557001038 บริษัท มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด วัสดุส านักงาน 4,375.00            20-มิ.ย.-65 225/2565
20 0763547000533 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพลนเน็ตดิจิตอล ซ่อมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 2,000.00            20-มิ.ย.-65 226/2565
21 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนมิถุนายน 4,000.00            30-มิ.ย.-65 236/2565

22 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมิถุนายน 2,640.00            30-มิ.ย.-65 237/2565

รวมท้ังส้ิน 58,443.70      

เหตุผล
สนับสนุน

(7)

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตัว

ประชาชน
(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ

ล าดับท่ี
(1)



(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 

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

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน


