
วันที่ เลขที่

1 3240500381316 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั แสนสบายเซ็นเตอร์ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมกราคม 2563 3,500.00         1/1/2563 4/2563 1
2 0455562001060 บริษทัต้องลักษณ์ ออโต้คาร์ จ ากดั ซ้ือแบตเตอร่ีรถกู้ชีพ กจ-2352 รอ 4,400.00         8/1/2563 13/2563 1
3  3451000682421 ร้านอรุณเฟอร์นเิจอร์ ซ้ือครุภณัฑ์เกา้อี้ส านกังาน 2,000.00         23/1/2563 16/2563 1
4 3240500381316 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั แสนสบายเซ็นเตอร์ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมกราคม 2563 3,500.00         1/2/2563 5/2563 1
5 3451100682547 ร้านนวิัตรการช่าง ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน 1,485.00         3/2/2563 18/2563 1
6 3451100407490 ร้านสัญญาเพิ่มพนู ค่าปา้ยโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ฯ 1,000.00         3/2/2563 31/2563 1
7 3451100682547 ร้านนวิัตรการช่าง ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์โครงการอบรมและศึกษาเกษตรฯ 3,185.00         11/2/2563 23/2563 1
8 3451100399179 ร้านนกัรบอาร์ต ค่าปา้ยโครงการอบรมและศึกษาเกษตรฯ 500.00            12/2/2563 34/2563 1
9 0455562001060 บริษทัต้องลักษณ์ ออโต้คาร์ จ ากดั ซ่อมบ ารุงรถน้ าอเนกประสงค์ 82-0776 รอ 2,800.00         19/2/2563 37/2563 1

10 0455562001060 บริษทัต้องลักษณ์ ออโต้คาร์ จ ากดั ซ่อมบ ารุงรถยนต์กู้ชีพ กจ-2352 รอ 1,900.00         19/2/2563 38/2563 1
11  0453561001811 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั รุ่งสวัสด์ิการพาณิชย์ ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 540.00            19/2/2563 27/2563 1
12 3240500381316 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั แสนสบายเซ็นเตอร์ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมกราคม 2563 3,500.00         1/3/2563 6/2563 1
13 3451100515501 ร้านสุพจนแ์อร์-มอเตอร์ แอนด์เวอร์วิส ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,200.00         5/3/2563 41/2563 1

14 0405521000093 บริษทัโตโยต้าร้อยเอด็ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้าจ ากดัซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านกังาน หมายเลขทะเบยีน กต-643 2,087.57         17/3/2563 42/2563 1
15 0455562001060 บริษทัต้องลักษณ์ ออโต้คาร์ จ ากดั จ้างเปล่ียนน้ ามนัเคร่ืองพร้อมเปล่ียนใส้กรอง บร-7462 2,220.00         31/3/2563 44/2563 1

รวมทัง้สิ้น 36,817.57       

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

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

หมายเหต ุ :  เงื่อนไขการบันทึกขอ้มลู

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563)

...............เทศบาลต าบลดอกไม.้..............

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตผุล
สนับสนุน

(7)



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563)

...............เทศบาลต าบลดอกไม.้..............

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

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


