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ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุลสนับสนุน

(1) เลขประจ าตวัประชาชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

1 3341900065195 ร้านวแีคน จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการและกิจกรรม อบต. 3,150.00          20 ก.ค.2563  136/2563 1

2 3340100435809 ร้านมาลัยพรอเิลคทรอนิคส์และเคมีภัณฑ์ จา้งเหมาจดัท าใบประกาศนียบัตรและถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มตามโครงการฝึกอบรม 4,750.00          10 ส.ค.2563  141/2563 1

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลระเว

3 1340100013754 ร้าน พบี ีมิวสิคซาวด์ จา้งเหมาเคร่ืองเสียงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติประจ า 3,200.00          13 ส.ค.2563  143/2563 1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลระเว

4 3341900142700 นางโกศล  หวลคนึง จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและน้ าด่ืมส าหรับการประชุมสภา สมัยสามัญ 4,000.00          11 ส.ค.2563  144/2563

สมัยที่ 3/2563 คร้ังที่ 1

หมายเหต ุ :  เงือ่นไขการบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบเุลขประจ าตัวเสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

(4) ระบรุายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน  ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  จา้งซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น

(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มรการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ

(6) ระบวุนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอา้งองิ ดังนี้

     1 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560

                   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     2 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     3 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ

                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 4  (เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดอืนกันยายน  พ .ศ. 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลระเว

เอกสารอ้างอิง (6)



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุลสนับสนุน

(1) เลขประจ าตวัประชาชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

5 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับครุภัณฑ์ส่วนกลาง อาทิ รถยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองตัดหญ้า 28,558.70        1 ก.ค.2563  145/2563 1

6 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ประจ าศูนยบ์ริการแพทยฉ์ุกเฉิน(EMS) 4,498.20          1 ก.ค.2563 146/2563 1

7 0343529000318 หจก.อบุลไอเฟค จดัซ้ือเครือง่ปร้ินเตอร์สี (กองสวสัดิการสังคฒ) 4,200.00          19 ส.ค.2563 147/2563 1

8 0343529000318 หจก.อบุลไอเฟค จดัซ้ือเครือง่ปร้ินเตอร์สี (กองการศึกษา) 4,200.00          19 ส.ค.2563 148/2563 1

หมายเหต ุ :  เงือ่นไขการบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบเุลขประจ าตัวเสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

(4) ระบรุายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน  ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  จา้งซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น

(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มรการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ

(6) ระบวุนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอา้งองิ ดังนี้

     1 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560

                   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     2 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     3 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ

                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

ประจ าไตรมาสที ่ 4  (เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดอืนกันยายน  พ .ศ. 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลระเว

เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

 -2-



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุลสนับสนุน

(1) เลขประจ าตวัประชาชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

9 3341900142700 นางโกศล  หวลคนึง จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและน้ าด่ืมส าหรับการประชุมสภา สมัยสามัญ 4,500.00          26 ส.ค.2563  150/2563

สมัยที่ 3/2563 คร้ังที่ 2

10 3349800251547 ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ จดัซ้ือเก้าอี้ส านักงาน (กองคลัง) 4,740.00          8 ก.ย.2563 154/2563 1

11 0343529000318 หจก.อบุลไอเฟค ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600.00          8 ก.ย.2563 155/2563 1

12 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับครุภัณฑ์ส่วนกลาง อาทิ รถยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองตัดหญ้า 23,810.60        3 ส.ค.2563  158/2563 1

หมายเหต ุ :  เงือ่นไขการบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบเุลขประจ าตัวเสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

(4) ระบรุายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน  ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  จา้งซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น

(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มรการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ

(6) ระบวุนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอา้งองิ ดังนี้

     1 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560

                   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     2 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     3 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ

                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

ประจ าไตรมาสที ่ 4  (เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดอืนกันยายน  พ .ศ. 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลระเว

เอกสารอ้างอิง (6)

 -3-

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงนิรวม เหตผุลสนับสนุน

(1) เลขประจ าตวัประชาชน (3) (4) ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ (7)

(2) (5)

13 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ประจ าศูนยบ์ริการแพทยฉ์ุกเฉิน(EMS) 2,249.10          3 ส.ค.2563  159/2563 1

14 3341900025195 อูพ่บิลูกลการ จา้งเหมาซ่อมแซมและปรับเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 2241 อบ 1,840.00          15 ก.ย.2563 164/2563 1

15 0343529000318 หจก.อบุลไอเฟค ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าประจ ากองช่าง 2,500.00          23 ก.ย.2563 175/2563 1

16 3341900065195 ร้านวแีคน จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการและกิจกรรม อบต. 680.00             23 ก.ย.2563  177/2563 1

17 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับครุภัณฑ์ส่วนกลาง อาทิ รถยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองตัดหญ้า 20,901.70        31 ส.ค.2563  180/2563 1

18 3349700029168 ร้าน ต.เจริญบริการ จดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ประจ าศูนยบ์ริการแพทยฉ์ุกเฉิน(EMS) 2,249.10          31 ส.ค.2563  181/2563 1

รวมทัง้สิ้น 122,627.40    
หมายเหต ุ :  เงือ่นไขการบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบเุลขประจ าตัวเสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ

(4) ระบรุายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน  ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  จา้งซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น

(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มรการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ

(6) ระบวุนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอา้งองิ ดังนี้

     1 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560

                   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     2 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     3 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ

                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561

     4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

 -3-

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่ 4  (เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดอืนกันยายน  พ .ศ. 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลระเว

เอกสารอ้างอิง (6)


