
วันท่ี เลขท่ี
1         1,200.00 3 พ.ค.64 นฐ72701/ 3
2            600.00 3 พ.ค.64 นฐ72701/ 3

6         1,240.00 1 มิ.ย.64 นฐ72701/ 3
7            620.00 1 มิ.ย.64 นฐ72701/ 3
8            750.00 16 มิ.ย.64 นฐ72701 3

10            240.00 30 เม.ย.64 นฐ72701/ 3
11            390.00 14 มิ.ย.64 นฐ72701/ 3
12            390.00 17 มิ.ย.64 นฐ72701/ 3
13 600.00            1 ก.ค.64 นฐ72701/ 3
14 1,200.00         1 ก.ค.64 นฐ72701/ 3
16 8,100.00         1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2564 1
17 3,800.00         1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2564 1
18 3,440.00         1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี4/2564 1
19 58,800.00       1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2564 1

83,455.00      

3-7303-00812-19-0 นายสุชาติ สุ่มอุดม ค่าหนังสือพิมพ์ ม.1 ปจด.เม.ย.64
3-7303-00737-07-4 นายพิมพ์ เต้กมงคล ค่าหนังสือพิมพ์ ม.2 ปจด.เม.ย.64

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผลสนับสนุน

นฐ72704/82 2

4 3-7301-01216-32-5 ค านึง ยานยนต์
ค่าซ่อมแซม ปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลข

ทะเบียน 90-1646            150.00 17 พ.ค.64 นฐ72704/
2

3 3-4505-00833-94-1 ร้านสังข์ชัยการยาง
ค่าซ่อมแซม ปะยางรถขยะ หมายเลขทะเบียน 

85-6280            400.00 
29 เม.ย.64

9 3-4505-00833-94-1 ร้านสังข์ชัยการยาง
ค่าซ่อมแซมปะยาง รถบรรทุกขยะหมายเลข

ทะเบียน 87-3702 , 86-4496 , 89-6074

นฐ72701/41
3

3-7303-00812-19-0 นายสุชาติ สุ่มอุดม ค่าหนังสือพิมพ์ ม.1 ปจด.พ.ค.64
3-7303-00737-07-4 นายพิมพ์ เต้กมงคล ค่าหนังสือพิมพ์ ม.2 ปจด.พ.ค.64

5 1-1031-00404-31-6 น.ส.สราภา คล่องใจ
ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ

ท าแผน         1,085.00 25 พ.ค.64

           450.00 28 พ.ค.64 นฐ72704/100
2

2-7303-00001-42-8 นางยาใจ  แซ่ล้ิม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

2-7803-00001-42-8 นางยาใจ  แซ่ล้ิม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

3-7303-00737-07-4 นายพิมพ์ เต้กมงคล ค่าหนังสือพิมพ์ ม.2 ปจด มิ.ย.64

3-7303-00812-19-0 นายสุชาติ สุ่มอุดม ค่าหนังสือพิมพ์ ม.1 ปจด. มิ.ย.64

2-7303-00001-42-8 นางยาใจ  แซ่ล้ิม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
2-7303-00001-42-8 นางยาใจ  แซ่ล้ิม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กองช่าง ปจด. เม.ย.64
3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กองสาธารณสุขฯ ปจด. เม.ย.64

3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ส านักปลัด ปจด.เม.ย.64
3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กองคลัง ปจด.เม.ย.64

รวมท้ังส้ิน



วันท่ี เลขท่ี
      83,455.00 

20         3,100.00 1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2564 1
21         5,020.00 1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2564 1
22         2,220.00 1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี4/2564 1
23       57,600.00 1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2564 1
24         8,000.00 1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2564 1
25         3,920.00 1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2564 1
26         5,190.00 1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี4/2564 1
27       60,900.00 1 ต.ต.63 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2564 1

229,405.00    
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ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กองคลัง ปจด.พ.ค..64
3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กองช่าง ปจด. พ.ค.64

เหตุผลสนับสนุน

ยอดยกมา

3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ส านักปลัด ปจด.พ.ค..64

3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กองคลัง ปจด.มิ.ย.64
3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กองช่าง ปจด. มิ.ย.64

3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กองสาธารณสุขฯ ปจด.พ.ค.64
3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ส านักปลัด ปจด.มิ.ย.64

รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับท่ีเรียงล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาฃนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

3-7355-59002-25-2 บริษัท บีจีสเตช่ัน จ ากัด ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง กองสาธารณสุขฯ ปจด.มิ.ย.64

       3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
                      ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561
       4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3 

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยระบุเลขท่ีอ้างอิง ดังน้ี
       1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมยัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560
                      ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
       2 หมายถึง ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียนฯ ข้อ 79 วรรคสอง
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