
วันที่ เลขที่

1 0303551003383 หจก.ดีพลัส ซัพพลายกรุ๊ป ติดต้ังย้ายพดัลม (ศพด.อบต.บา้นแปรง) 4,895.00          17/1/2565 064 1

2 0303551003383 หจก.ดีพลัส ซัพพลายกรุ๊ป ซ่อมส ารองไฟฟา้ 2 เคร่ือง 2,000.00          17/1/2565 065 1

3 3300800838477 ร้านกิตติชัยการพมิพ์ ตรายาง 6,000.00          19/1/2565 068 1

4 0363563001160 หจก.ชัยภมูิเคร่ืองถ่ายเอกสาร ซ่อมปร้ินเตอร์ 1,000.00          21/1/2565 073 1

5 0363563001160 หจก.ชัยภมูิเคร่ืองถ่ายเอกสาร ซ่อมคอมพวิเตอร์ 4,500.00          26/1/2565 075 1

6 3300800524430 นายสมพงษ ์ เพยีรขุนทด จ้างเหมาบคุคลทั่วไป เดือน มกราคม 2565 5,700.00          28/1/2565 077 1

7 3300800056096 นายชิ้น  พมืขุนทด จ้างเหมาบคุคลทั่วไป เดือน มกราคม 2565 8,400.00          28/1/2565 078 1

8 3300800562668 นายชนะนนท ์เตือนขุนทด จ้างเหมาบคุคลทั่วไป เดือน มกราคม 2565 8,400.00          28/1/2565 081 1

9 0105544048559 บริษทั เพยีวพลังงานไทย จ ากัด น้ ามันเชื้อเพลิง กองการศึกษา มค.65 1,700.00          28/1/2565 079 1

10 0105544048559 บริษทั เพยีวพลังงานไทย จ ากัด น้ ามันเชื้อเพลิง สป. มค.65 11,630.00        28/1/2565 080 1

11 0105544048559 บริษทั เพยีวพลังงานไทย จ ากัด น้ ามันเชื้อเพลิง กองช่าง  มค.65 2,000.00          28/1/2565 081 1

12 0363563001160 หจก.ชัยภมูิเคร่ืองถ่ายเอกสาร ซ่อมคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 800.00             8/2/2565 082 1

13 3300800838477 ร้านกิตติชัยการพมิพ์ ตรายาง 5,600.00          11/2/2565 086 1

14 0303551003383 หจก.ดีพลัส ซัพพลายกรุ๊ป วสัดุส านักงาน (กองคลัง) 1,794.00          17/2/2565 092 1

15 0303551003383 หจก.ดีพลัส ซัพพลายกรุ๊ป วสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 1,590.00          17/2/2565 093 1

16 0105544048559 บริษทั เพยีวพลังงานไทย จ ากัด น้ ามันเชื้อเพลิง สป. กพ .65 5,650.00          1/2/2565 096 1

17 3300800524430 นายสมพงษ ์ เพยีรขุนทด จ้างเหมาบคุคลทั่วไป เดือน กพ. 2565 7,200.00          28/2/2565 097 1

เหตุผล
สนับสนุน
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าประจ าไตรมาสที ่2  (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง  เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปรง ต าบลบ้านแปรง อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสีมา 
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วันที่ เลขที่

18 0303551003383 หจก.ดีพลัส ซัพพลายกรุ๊ป ถุงยังชีพ Covid-19 30,000.00        25/2/2565 092 4

19 3300800692103 ร้านปา้ย 365 ด่านขุนทด ปา้ยสต๊ิกเกอร์ 700.00             28/2/2565 095 1

20 3300800056096 นายชิ้น  พมืขุนทด จ้างเหมาบคุคลทั่วไป เดือน กุมภาพนัธ ์2565 9,300.00          28/2/2565 099 1

21 1308200001895 นายธนพล บมขุนทด จ้างเหมาบคุคลทั่วไป เดือน มีนาคม 2565 7,500.00          7/3/2565 099 1

22 3300800562668 นายชนะนนท ์เตือนขุนทด จ้างเหมาบคุคลทั่วไป เดือน กุมภาพนัธ ์ 2565 9,300.00          28/2/2565 100 1

รวมทัง้สิ้น 135,659.00   
หมายเหต ุ: เงื่อนไขการบันทึกขอ้มลู
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3. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
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ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี /
เลขประจ าตัวบตัร

ประชาชน (2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)

ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ระบุเลขประตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
ระบุชื่อผู้ประกอบการ
ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
1. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322  ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

4. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่น ๆ  นอกเหนือจาก 1-3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปรง ต าบลบ้านแปรง อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าประจ าไตรมาสที ่2  (เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง  เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2565)





3. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที ่9 มีนาคม 2561


