
วันท่ี เลขท่ี

1 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนกันยายน 4,000.00            1-ต.ค.-63 001/2564

2 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนตุลาคม 2,680.00            1-ต.ค.-63 002/2564

3 3760600027340 เจเจก๊อปป้ี แอนด์ คอม ถ่ายเอกสารข้อบัญญัติปี 2564 3,310.00            12-ต.ค.-63 006/2564

4 3760500971704 นางสาวปวีณา บัวงาม พวงมาลาวันปิยมหาราช 1,000.00            19-ต.ค.-63 007/2564

5 3770100435180 เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส วัสดุส านักงาน 4 รายการ 1,020.00            21-ต.ค.-63 008/2564

6 3770100435180 เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส แบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 850.00              21-ต.ค.-63 009/2564

7 3770400031998 ร้านพรีเม่ียม เซอร์วิส แบตเตอร่ีเคร่ืองพ่นหมอกควัน 1,900.00            22-ต.ค.-63 012/2564

8 0763544000117 หจก.เพ่ือลุง จัดท าป้ายไวนิลงานวันลอยกระทง 600.00              22-ต.ค.-63 011/2564

9 3760100298271 นางพรระวี  กล้าหาญ อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 450.00              27-ต.ค.-63 012.1/2564

10 0765557001038 บริษัท มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัด วัสดุส านักงาน 1,740.00            30-ต.ค.-63 017/2564

11 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนพฤศจิกายน 4,000.00            30-ต.ค.-63 019/2564

12 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2,590.00            30-ต.ค.-63 020/2564

13 3770100435180 เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,030.00            9-พ.ย.-63 029/2564

14 3770100435180 เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,600.00            9-พ.ย.-63 030/2564

15 0763544000117 หจก.เพ่ือลุง จัดท าป้ายไวนิลงานวันลอยกระทง 700.00              16-พ.ย.-63 033/2564
16 0765557001038 บริษัท มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จ ากัดน  าด่ืม 1,560.00            18-พ.ย.-63 035/2564
17 3760600168695 นางชิน อ่วมพ่วง ของท่ีระลึกดูงาน 1,500.00            18-พ.ย.-63 040/2564

18 3760100298271 นางพรระวี  กล้าหาญ อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,500.00            24-พ.ย.-63 042/2564

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ

ล าดับท่ี
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันท่ี เลขท่ี

19 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนธันวาคม 4,000.00            30-พ.ย.-63 050/2564

20 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนธันวาคม 2,680.00            30-พ.ย.-63 051/2564

21 3760100298271 นางพรระวี  กล้าหาญ อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมประชุมสภา 2,400.00            8-ธ.ค.-63 061/2564

22 3760600398089 นายส ารวย นาคทอง ซ่อมแซมตะแกรงเหล็ก ม.2 1,000.00            9-ธ.ค.-63 063/2565
23 3760600491267 นายเสน่ห์ พูลช่ืน จ้างยามรักษาความปลอดภัยประจ าเดือนมกราคม 4,000.00            30-ธ.ค.-63 074/2564
24 3760500388898 นายบุญเตือน  จิตศิริ หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมกราคม 2,680.00            30-ธ.ค.-63 073/2564

รวมท้ังส้ิน 39,030.00      

เหตุผลสนับสนุน
(7)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ

ล าดับท่ี
(1)



(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซื อจัดจ้างทุกรายการ 

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี  
     1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซื อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส านักงาน ซื อน  ามันเชื อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน


