
1 1471200106266
ร้านอิงค์ ดี ไซน์ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,936.00 03/01/2562 CNTR-0026/62

1

2 0475561000817 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  
จ ากัด

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กองช่าง  ประจ าเดือน  
ธันวาคม  2561

1,500.00 04/01/2562 CNTR-0027/62
1

3 0475561000817 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  
จ ากัด

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ส านักปลัด  ประจ าเดือน  
ธันวาคม  2561

6,500.00 04/01/2562 CNTR-0028/62
1

5 3410100140379
นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัย
ที ่4 คร้ังที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2561

2,200.00 08/01/2562 CNTR-0030/62
1

6 1471200007078
ร้านเจริญทิพย์

ค่าน้ าด่ืม  ขนาด 20 ลิตร จ านวน  230 ถัง ๆ 
ละ 10 บาท เป็นเงิน 2,300  บาท

2,300.00 14/01/2562 CNTR-0031/62
1

7 5430590007685
ร้านคอม

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300.00 29/01/2562 CNTR-0035/62
1

8 1471200106266
ร้านอิงค์ ดี ไซน์

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพือ่ต่อต้านยา
เสพติด

540.00 30/01/2562 CNTR-0040/62
1

9 3471200031590
2 นายสมชัย ยุตรินทร์ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,000.00 31/01/2562 CNTR-0041/62

1

วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืนมกราคม  พ.ศ.2562 ถึง เดอืน มนีาคม  พ.ศ.2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แก
ล าดบั
ที ่(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/  เลขประจ าตวั

ประชาชน   (2)
    ชื่อผู้ประกอบการ  (3)     รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง   (4)

 จ านวนเงิน
รวมที ่ จัดซ้ือ
จัดจ้าง  (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุ
น(7)



10 1471200106266
ร้านอิงค์ ดี ไซน์

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้

240.00 01/02/2562 CNTR-0042/62
1

11 345100113464
ชัยเจริญการช่าง

เปล่ียนสายพานราวล้ิน  จ านวน 1  เส้นๆละ 
2,600 บาท

2,600.00 07/02/2562 CNTR-0043/62
1

12 0475561000817 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  
จ ากัด

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 
ประจ าเดือนมกราคม  2562

5,000.00 07/02/2562 CNTR-0044/62
1

13 0475561000817 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  
จ ากัด

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์

4,500.00 07/02/2562 CNTR-0045/62
1

14 3471200008252
แสงเจริญการยาง เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ NS145R 3,000.00 12/02/2562 CNTR-0047/62

1

15 3410100140379
นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเล้ียงรับรองการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แก

2,600.00 15/02/2562 CNTR-0049/62
1

16
5471600003009 ร้าน วนิชชาพาณิชย์

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหลีกเล่ียงการใช้
สารเคมีทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1,800.00 20/02/2562 CNTR-0053/62
1

17 1471200106266
ร้านอิงค์ ดี ไซน์

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหลีกเล่ียงการใช้
สารเคมีทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

240.00 20/02/2562 CNTR-0057/62
1

18 3430300612215
ร้านเท็นพาณิชย์

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการชุมชน
ปลอดขยะ  ประจ าปีงบประมาณ 2562

3,600.00 27/02/2562 CNTR-0066/62
1

19 0475561000817 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  
จ ากัด

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  
2562

6,500.00 05/03/2562 CNTR-0070/62
1

20 0475561000817
บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  
จ ากัด

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกองช่าง  เพือ่เติมรถยนต์
บรรทุกน้ าเอนกประสงค์  รถจักรยานยนต์และ
เคร่ืองตัดหญ้า

3,000.00 05/03/2562 CNTR-0071/62
1



21
34712000315902

นายสมชัย ยุตรินทร์ รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,000.00 08/03/2562 CNTR-0075/62
1

22 1471200106266
ร้าน  เกต อิงค์เจ็ท

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการชุมชน
ปลอดขยะ  ประจ าปีงบประมาณ 2562

1,980.00 11/03/2562 CNTR-0077/62
1

23 3471200761023
ร้าน  แสงศิลป์ ดิจิตอล

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดต้ังหรือทบทวน อปพร.

792.00 11/03/2562 CNTR-0078/62
1

24 5471600003009
ร้าน วนิชชาพาณิชย์

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดต้ังหรือทบทวน อปพร.

2,000.00 13/03/2562 CNTR-0080/62
1

25 5430590007685
ร้านคอม

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดต้ังหรือทบทวน อปพร.

3,200.00 14/03/2562 CNTR-0081/62
1

26
0994000373711 เทศบาลต าบลเจริญศิลป์

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดต้ังหรือทบทวน อปพร.

3,000.00 15/03/2562 CNTR-0083/62
1

รวมทัง้สิ้น 15,972.00  

หมายเหต:ุ   เงื่อนไขการบันทึกขอ้มลู

(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้



     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่นทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                   ด่นทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3


