
จ านวนเงินรวม เหตผุล
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

1 หจก นอร์ท เทอิร์น โอเอ มาเกต็ต้ิง จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน เมษายน 2565 3,500.00          30 เม.ย.2565 เลขที่จ้าง 42/2565 1

2 ร้าน TNB Printer service จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์(กองช่าง) 850.00             7 เม.ย.2565 เลขที่จ้าง 45/2565 1
3 ร้าน นธิิซัพพลาย จัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000.00          7 เม.ย.2565 เลขที่ซ้ือ 85/2565 1
4 ร้าน แมว่างโฆษณา จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 7 อนัตราย 1,080.00          7 เม.ย.2565 เลขที่จ้าง 46/2565 1
5 นายสุชาตื ปนัทะนนัท์ จ้างเหมาส ารวจสุนขัและแมวในเขตต าบลทุ่งปี๊ 3,105.00          21 เม.ย.2565 เลขที่จ้าง 47/2565 1
6 ร้าน ยิ่งเจริญยนต์แอลโฟวีล จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภยัทะเบยีน งข 7810 4,955.00          29 เม.ย.2565 เลขที่จ้าง 49/2565 1
7 หจก นอร์ท เทอิร์น โอเอ จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 3,500.00          29 เม.ย.2565 เลขที่จ้าง 50/2565 1
8 บริษัท ซี.เอม็.เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน(ส านกัปลัด) 3,890.00          2 พ.ค.2565 เลขที่ซ้ือ92/2565 1
9 ร้าน นพคุณ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน(กองช่าง) 2,910.00          10 พ.ค.2565 เลขที่ซ้ือ94/2565 1
10 ร้าน TNB Printer service จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(ส านกัปลัด) 2,950.00          10 พ.ค.2565 เลขที่ซ้ือ95/2565 1
11 ร้าน TNB Printer service จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์(ส านกัปลัด) 850.00             10 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 52/2565 1
12 นายวงศ์ ปนักองแกว้ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่ละอองฝอยก าจัดยุง 2,285.00          10 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 53/2565 1
13 นายพนมพร ต้ังใจ จ้างเหมาขุดทางน้ า ม.7  บา้นแพะประทาน 4,000.00          17 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 54/2565 1
14 ร้าน TNB Printer service จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(กองการศึกษาฯ) 650.00             20 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 55/2565 1
15 หจก. แมว่างวัสดุกอ่สร้าง จัดซ้ือวัสดุส านกังาน(กองช่าง) 581.00             20 พ.ค.2565 เลขที่ซ้ือ98/2565 1
16 บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,000.00          23 พ.ค.2565 เลขที่ซ้ือ101/2565 1
17 บริษทั อเมริกนัมอเตอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน งฉ 8479 6,813.76          23 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 57/2565 1
18 ร้าน แมว่างโฆษณา จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิโครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์ตามโครงการ 2,520.00          23 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 58/2565 1

อบต.เคล่ือนที่
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่3  (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)
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ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

19 ร้าน มยุรี(เจ้ต๋ิม) จัดซ้ือวัสดุตามโครงการ อบต.เคล่ือนที่ 4,000.00          23 พ.ค.2565 เลขที่ซ้ือ103/2565 1
20 ร้าน วีรพลเลคทริคมอเตอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ าอเนกประสงค์ ทะเบยีน ผน 5725 2,000.00          27 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 60/2565 1

21 ร้าน แมว่างโฆษณา จา้งเหมาท าป้ายวนิิลโครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดลูกน้ ายงุลาย 1,080.00            30 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 61/2565 1
22 ร้าน มยุรี(เจ้ต๋ิม) จัดซ้ือวัสดุตามโครงการประกวดชุมชนต้นแบบปลอดลูกน้ ายุงลาย 1,050.00          30 พ.ค.2565 เลขที่ซ้ือ105/2565 1
23 ร้าน แมว่างโฆษณา จัดจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม 240.00             30 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 62/2565 1

พระชนมพรรษา พระราชินี
24 องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย จัดซ้ือ นม ศพด. ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 2,064.48 31 พ.ค.2565 เลขที่ซ้ือ 107/2565 1
25 หจก นอร์ท เทอิร์น โอเอ จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 3,500.00          31 พ.ค.2565 เลขที่จ้าง 64/2565 1
26 ร้าน TNB Printer service จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์(กองช่าง) 4,000.00          7 ม.ิย.2565 เลขที่จ้าง 65/2565 1
27 ร้าน TNB Printer service จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(กองการศึกษาฯ) 2,400.00          8 ม.ิย.2565 เลขที่ซ้ือ 110/2565 1
28 ร้าน แมว่างโฆษณา จัดจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิโครงการอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุรวมพลัง 360.00             10 ม.ิย.2565 เลขที่จ้าง 68/2565 1

ใส่ใจดูแลผู้สูงวัยต าบลทุ่งปี๊
29 ร้าน แมว่างโฆษณา จัดจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง 360.00             10 ม.ิย.2565 เลขที่จ้าง 71/2565 1

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
30 ร้าน มยุรี(เจ้ต๋ิม) จัดซ้ือวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญา 2,235.00          17 ม.ิย.2565 เลขที่ซ้ือ 113/2565 1

เศรษฐกจิพอเพยีง
31 ร้าน แมว่างโฆษณา จัดจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิโครงการอบรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก 360.00             17 ม.ิย.2565 เลขที่จ้าง 72/2565 1

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนกังานส่วนต าบล พนกังานครู และ
พนกังานจ้าง 

32 ร้าน มยุรี(เจ้ต๋ิม) จัดซ้ือวัสดุตามโครงการอบรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ 1,110.00          17 ม.ิย.2565 เลขที่ซ้ือ 114/2565 1
บริหารส่วนต าบลพนกังานส่วนต าบล พนกังานครู และพนกังานจ้าง 
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จ านวนเงินรวม เหตผุล
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

33 ร้าน นพคุณ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน(กองคลัง) 2,850.00          23 ม.ิย.2565 เลขที่ซ้ือ 116/2565 1
34 ร้าน สระอปูร้ินท์ จัดจ้างเหมาท าตรายาง 820.00             23 ม.ิย.2565 เลขที่จ้าง 73/2565 1
35 ร้าน แมว่างโฆษณา จัดจ้างเหมาท าปา้ยไวนลิโครงการหล่อเทยีนและจ าน าเทยีนพรรษา 540.00             23 ม.ิย.2565 เลขที่จ้าง 75/2565 1
36 ร้าน นพคุณ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน(กองช่าง) 1,433.00          29 ม.ิย.2565 เลขที่ซ้ือ 118/2565 1
37 ร้าน TNB Printer service จัดซ้ือวัสดุส านกังาน(กองการศึกษาฯ) 3,100.00          30 ม.ิย.2565 เลขที่ซ้ือ 121/2565 1
38 ร้าน มยุรี(เจ้ต๋ิม) จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว(กองการศึกษาฯ) 4,940.00          30 ม.ิย.2565 เลขที่ซ้ือ 122/2565 1

 

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบนัทกึข้อมูล
(1)  ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2)  ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3)  ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(4)  ระบรุายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5)  ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ
(6)  ระบวุนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7)  ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี้

    รวมยอดจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน 2565)                91,882.24    บาท
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ที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
เอกสารอ้างอิง

เลขประจ าตวัประชาชน
เลขประต าผู้เสยีภาษี/



1  หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560
               ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2  หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3  หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
               ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561
4  หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3





 

 


