


ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี (7)

(2) (5)

1 3340701159831 ร้านรุ่งอภิวัฒน์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,530.00              18 เม.ย.65  087/2565 1

2 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานบริหารงานท่ัวไป อาทิ รถยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองตัดหญ้า 14,196.20            1 เม.ย.65 092/2565 1

3 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงนสาธารณสุขส้าหรับรถกู้ชีพ 4,198.80              1 เม.ย.65 093/2565 1

4 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานเคหะและชุมชนส้าหรับรถบรรทุกขยะ 13,996.00            1 เม.ย.65 094/2565 1

5 3600500227551 ร้านริมไทรคอมพิวเตอร์ จ้างจัดท้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-book 2,000.00              11 พ.ค.65  096/2565 1

6 1349700142626 นางสาวสมหญิง  ตุ้มเงิน จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยงานพัสดุ 45,000.00            17 พ.ค.65  097/2565 1

7 3341900419302 ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,800.00              2 มิ.ย.65 100/2565 1

หมำยเหตุ  :  เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล                             

(1) ระบุล้าดับท่ีเรียงตามล้าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ้าตัวเสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านักงาน  ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง  จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ้านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี  3  (เดือนเมษำยน พ.ศ. 2565  ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเว

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี (7)

(2) (5)

8 3349700034013 นางร้าพัน  ลวดทอง จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 850.00                 2 มิ.ย.65 101/2565 1

9 034554600403 บริษัท เมืองทองเภสัช จ้ากัด จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,790.00              2 มิ.ย.65 102/2565 1

10 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานบริหารงานท่ัวไป อาทิ รถยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองตัดหญ้า 18,285.10            2 พ.ค.65 110/2565 1

11 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงนสาธารณสุขส้าหรับรถกู้ชีพ 5,248.50              2 พ.ค.65 111/2565 1

12 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานเคหะและชุมชนส้าหรับรถบรรทุกขยะ 20,994.00            2 พ.ค.65 112/2565 1

หมำยเหตุ  :  เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล้าดับท่ีเรียงตามล้าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ้าตัวเสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านักงาน  ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง  จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ้านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

ประจ ำไตรมำสท่ี  3  (เดือนเมษำยน พ.ศ. 2565  ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเว

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

 -2-



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี (7)

(2) (5)

13 3341900025195 อู่พิบูลกลการ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,160.00              13 มิ.ย.65 114/2565 1

14 1341900104216 ร้านนิภากร จัดซ้ือลูกฟุตตซอลตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนต้าบลระเว 2,000.00              20 มิ.ย.65  118/2565 1

15 1341900104216 ร้านนิภากร จัดซ้ือตาข่ายประตูฟุตซอลตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนต้าบลระเว 2,800.00              20 มิ.ย.65 119/2565 1

16 1341900104216 ร้านนิภากร จัดซ้ือถ้วยรางวัลตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนต้าบลระเว 2,000.00              20 มิ.ย.65 120/2565 1

17 1341900104216 ร้านนิภากร จ้างเหมาเคร่ืองเสียงประจ้าสนามแข่งขันตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนต้าบลระเว 4,000.00              23 มิ.ย.65 121/2565 1

หมำยเหตุ  :  เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล้าดับท่ีเรียงตามล้าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ้าตัวเสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านักงาน  ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง  จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ้านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

 -3-

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี  3  (เดือนเมษำยน พ.ศ. 2565  ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเว

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี (7)

(2) (5)

18 3340100053612 ร้านศักด์ิสิทธิการพิมพ์ จ้างเหมาจัดท้าตรายาง 3,600.00              27 มิ.ย.65  122/2565 1

19 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานบริหารงานท่ัวไป อาทิ รถยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองตัดหญ้า 29,262.50            1 มิ.ย.65 130/2565 1

20 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงนสาธารณสุขส้าหรับรถกู้ชีพ 5,548.50              1 มิ.ย.65 131/2565 1

21 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานเคหะและชุมชนส้าหรับรถบรรทุกขยะ 14,796.00            1 มิ.ย.65 132/2565 1

รวมท้ังส้ิน 202,055.60        

หมำยเหตุ  :  เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล้าดับท่ีเรียงตามล้าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ้าตัวเสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านักงาน  ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง  จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ้านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี  3  (เดือนเมษำยน พ.ศ. 2565  ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระเว

เอกสำรอ้ำงอิง (6)


