
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี ช่ือผู้ประกอบกำร (3) รำยกำรพัสดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวมที่ เหตุผล

(1). เลขประจ ำตัวประชำชน (2) จัดซือ้จัดจ้ำง (5) วนัที่ เลขที่ สนับสนุน (7)

1 3710500832461 ร้าน เมืองเพชร โอเอ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนธนัวาคม 2561 2,000.00               29/3/2562 เล่มท่ี 72 เลขท่ี 3524 1

2 1769900020636 นายสุริโย สงัขเ์พ่ิม ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนมีนาคม 2562 630.00                  3/4/2562 เล่มท่ี 29 เลขท่ี 1 1

3 763560000266 หจก.นณัยาพฒัน์ เพชรบุรี ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 4,758.00               15/3/2562 DS : 15/62 1

4 3769900025782 ร้าน เพชร ดอทคอม ค่าซ่อมแซมคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,990.00               22/4/2562 RC6204-00317 1

5 3769900025782 ร้าน เพชร ดอทคอม ค่าซ่อมแซมคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,180.00               22/4/2562 RC6204-00318 1

6 3710500832461 ร้าน เมืองเพชร โอเอ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนเมษายน 2562 2,000.00               30/4/2562 เล่มท่ี 72 เลขท่ี 3543 1

7 1769900020636 นายสุริโย สงัขเ์พ่ิม ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนเมษายน 2562 540.00                  1/5/2562 เล่มท่ี 30 เลขท่ี 1 1

8 765555000239 บริษทั โตโยตา้เมืองเพชร จ ากดั ค่าซ่อมแซมรถยนโตโยตา้ 754.35                  17/4/2562 REP 19-00234 1

9 1769900158191 นายธวชัชยั เอกวฒั ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า อบต.หนองศาลา 1,000.00               1/5/2562 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 3 1

10 3760500472384 นายทวีกิจ ปานบวัคล่ี ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล 2,200.00               24/4/2562 เล่มท่ี 4 เลขท่ี 42 1

11 3440700285246 นายวิชิต ปะริเวทงั ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,000.00               28/5/2562 เล่มท่ี 4 เลขท่ี 6 1

12 3102400903488 หนงัสือพิมพป์ฏิรูป ค่าจดัท าวารสาร 3,000.00               31/5/2562 เลขท่ี 156220 1

13 3769900025782 ร้าน เพชร ดอทคอม ค่าซ่อมแซมคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,990.00               6/6/2562 RC6206-00450 1

14 1769900472774 นายอนุพงศ ์ดีเด่น ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 4,900.00               4/6/2562 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 59 1

15 3710500832461 ร้าน เมืองเพชร โอเอ ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 1,200.00               31/5/2562 เล่มท่ี 73 เลขท่ี 3567 1

16 3102400903488 หนงัสือพิมพป์ฏิรูป ค่าจดัท าวารสาร 3,000.00               12/6/2562 เล่มท่ี 119 เลขท่ี 6 1

17 1769900020636 นายสุริโย สงัขเ์พ่ิม ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 570.00                  1/7/2562 เล่มท่ี 32 เลขท่ี 2 1

18 3710500832461 ร้าน เมืองเพชร โอเอ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือนมิถุนายน 2562 2,000.00               28/6/2562 เล่มท่ี 73 เลขท่ี 3579 1

19 37699000094202 ร้าน ตุม้ ค่าเช่าพ้ืนท่ีท าเวบ็ไซต์ 3,000.00               25/6/2562 เลขท่ี 071/2562 1

20 3710500832461 ร้าน เมืองเพชร โอเอ ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 504.00                  25/6/2562 เล่มท่ี 66 เลขท่ี 2280 1

ประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซือ้จัดจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมถุินำยน พ.ศ.2562)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวดัเพชรบุรี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี ช่ือผู้ประกอบกำร (3) รำยกำรพัสดุที่จัดซือ้จัดจ้ำง (4) จ ำนวนเงนิรวมทีเ่อกสำรอ้ำงอิง (6) เหตุผล

(1). เลขประจ ำตัวประชำชน (2) จัดซือ้จัดจ้ำง (5) วนัที่ เลขที่ สนับสนุน (7)

21 3769900025782 ร้าน เพชร ดอทคอม ค่าซ่อมแซมคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,990.00               18/7/2562 RC6207-00624 1

รวมทั้งส้ิน 49,206.35             

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบนัทึกขอ้มูล

(1) ระบุล  าดบัท่ีเรียงตามล าดบัวนัท่ีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง 

(2) ระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือเลขประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ

(3) ระบุช่ือผูป้ระกอบการ

(4) ระบุรายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านกังาน ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง จา้งซ่อมรถยนต์

(5) ระบุจ  านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ 

(6) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือหลกัฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนบัสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งอิง ดงัน้ี

1 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560

2 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

ประจ ำไตรมำสที่ 3 (เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมถุินำยน พ.ศ.2562)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวดัเพชรบุรี

ประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซือ้จัดจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ





44,216.35    





-               

3,199.30      


