
ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ซื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม

(1) เลขประจําตัว (2) (3) (4) ที่จัดซื้อจัดจาง (5) วันที่ เลขที่

1 0675536000220 บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร จางเหมาซอมบํารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร หมายเลข 420.00 3 เม.ย.63 43/2563 (1)

ทะเบียนคุมพัสดุ 416-56-0042

2 3670400198257 รานสาครเซอรวิส จางเหมาซอมบํารุงรักษารถขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 4,400.00          14 เม.ย.63 44/2563 (1)

นายสาคร เกตุทอง 81-6586หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ005-51-0001

3 1670400116475 รานชัยวัฒนไฟฟาแอร จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 1,400.00          20 เม.ย.63 45/2563 (1)

(สํานักปลัด)หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ420-55-0007

และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ420-60-0074

4 1670400116475 รานชัยวัฒนไฟฟาแอร จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 1,800.00          20 เม.ย.63 46/2563 (1)

(กองชาง)หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ420-61-0017

5 0675536000220 บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร จางเหมาซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 920.00 24 เม.ย.63 47/2563 (1)

(กองคลัง) ทะเบียนคุมพัสดุ 416-59-0069

6 1670400099481 นางสาวศิรินันท  อยูสุข จางเหมาบริการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติ 12,480.00        30เม.ย.63 48/2563 (1)

อื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเดือนพ.ค.-มิ.ย.

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลง

เปนประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 )

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

เอกสารอางอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน(7)



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ซื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม

(1) เลขประจําตัว (2) (3) (4) ที่จัดซื้อจัดจาง (5) วันที่ เลขที่

7 3670400512997 รานบานออยวัสดุ จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย(สํานักปลัด) 1,300.00          28 เม.ย.63 34/2563 (1)

นางสุภาพร  แกวคง จํานวน 30 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

8 0675536000220 บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร จางเหมาซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 2,170.00          27 พ.ค.63 49/2563 (1)

(กองชาง) ทะเบียนคุมพัสดุ 416-56-0024

9 0673556000371 หางหุนสวนจํากัด วีระยุทธปโตเลียม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น(น้ํามันเชื้อเพลิง) 736.00             7 พ.ค.63 37/2563 (1)

เพื่อใชเติมเครื่องพนหมอกควัน รพ.สต.ตาดกลอย

9 0673556000371 หางหุนสวนจํากัด วีระยุทธปโตเลียม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นใหกับ รพ.สต. 1,590.80          27 พ.ค.63 43/2563 (1)

ตาดกลอย จํานวน 2 รายการ

10 1670400020176 นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,464.00 30 มิ.ย.63 47/2563 (1)

ตาดกลอย จํานวน 122 ถัง

11 1670400020176 นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,464.00 30 มิ.ย.63 48/2563 (1)

วังขอน จํานวน 122 ถัง

เปนประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 )

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลง

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

เอกสารอางอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน(7)



ลําดับที่ เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี ซื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนเงินรวม

(1) เลขประจําตัว (2) (3) (4) ที่จัดซื้อจัดจาง (5) วันที่ เลขที่

12 1670400020176 นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,464.00 30 มิ.ย.63 49/2563 (1)

กกกลวยนวน จํานวน 122 ถัง

13 1670400020176 นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายในสํานักงานของ อบต. 1,464.00 30 มิ.ย.63 50/2563 (1)

ตาดกลอย ประจําเดือน ก.ค.-ก.ย.2563

รวมทั้งสิ้น 33,072.80

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลง

เปนประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 )

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

เอกสารอางอิง (6)
เหตุผล

สนับสนุน(7)



หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกขอมูล  

(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจาง

(2) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชากรของผูประกอบการ

(3) ระบุชื่อผูประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดชื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตะครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ

(6) ระบุวันที่ / เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางนั้น โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้

1.หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ ฯ ขอ 79 วรรคสอง

2.หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ ฯ ขอ 79 วรรคสอง

3.หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4.หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3
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