
วันที่ เลขที่

1 345558001302 บริษัท พลังงาน ชายแดนไทย-ลาว ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (สํานักปลัด) 100,000                        4 ต.ค.64 1/2565 1

2 345558001302 บริษัท พลังงาน ชายแดนไทย-ลาว ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (กองชาง) 50,000  4 ต.ค.64 2/2565 1

3 345558001302 บริษัท พลังงาน ชายแดนไทย-ลาว ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (กองคลัง) 5,000  4 ต.ค.64 3/2565 1

4 3341900574910 ราน ฮ.ชางยนต จางซอมรถตู 1,450  18 ต.ค.64 จ.1/2565 1

5 3341900574910 ราน ฮ.ชางยนต จางซอมรถกระบะ 4,610  18 ต.ค.64 จ.2/2565 1

6 3341900574910 ราน ฮ.ชางยนต ซื้อแบตเตอรี่ 3,000                           19 ต.ค.64 6/2565 1

7 3349700060103 รานคอมพลัส จางซอมคอมพิวเตอร 600                              4 พ.ย.64 จ.3/2565 1

8 3341501454601 รานลีซอ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,028                           5 พ.ย.64 7/2565 1

9 3341900574910 ราน ฮ.ชางยนต จางซอมรถกระเชา 3,100                           9 พ.ย.64 จ.4/2565 1

10 3341900574910 ราน ฮ.ชางยนต จางซอมรถบรรทุกน้ํา 750                              15 พ.ย.64 จ.5/2565 1

11 3349700060103 รานคอมพลัส จางซอมคอมพิวเตอร 600                              16 พ.ย.64 จ.11/2565 1

12 1320800007382 ราน พ.ีเอสมัลติดีไซน จางจัดทําปายไวนิล 360  15 พ.ย.64 จ.9/2565 1

13 3341501454571 รานภารดี คาจางถายเอกสาร 230                              29 พ.ย.64 จ.15/2565 1

14 3349700060103 รานคอมพลัส จางซอมคอมพิวเตอร 2,400                           7 ธ.ค.64 จ.16/2565 1

15 3340100065319 รานวิศรุตโฆษณา จางจัดทําปายไวนิล 3,240                           9 ธ.ค.64 จ.17/2565 1

16 3340100065319 รานวิศรุตโฆษณา จางจัดทําปายไวนิล 3,150                           14 ธ.ค.64 จ.19/2565 1

17 1320800007382 ราน พ.ีเอสมัลติดีไซน จางจัดทําปายไวนิล 450  24 ธ.ค.64 จ.18/2565 1

18 3340200391803 รานมงคลพาณิชย ซื้อวัสดุโครงการประชุมแผน 3,650                           24 ธ.ค.64 21/2565 1

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 )

เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย

ลําดับที่

(1)

เลขประจําตัวผูเสียภาษี /

เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผูประกอบการ

(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

(4)

จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง

(5)

เอกสารอางอิง (6)
เหตุผลสนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่

19 1320800007382 ราน พ.ีเอสมัลติดีไซน จางจัดทําปายไวนิล 4,440  27 ธ.ค.64 จ.20/2565 1

20 3340200391803 รานเจริญกิจอํานวยพาณิชย ซื้อวัสดุโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 4,080  27 ธ.ค.64 22/2565 1

21 1349900447269 รานตะวันอะไหลฟาแอร จางซอมแอรหองคลัง 4,200  27 ธ.ค.64 จ.21/2565 1

 

รวมทั้งสิ้น 197,338                     

เหตุผลสนับสนุน

(7)

ลําดับที่

(1)

เลขประจําตัวผูเสียภาษี /

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อผูประกอบการ

(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง

(4)

จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจาง
เอกสารอางอิง (6)



หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทึกขอมูล

(1)  ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับที่ที่มีการจัดซื้อจัดจาง

(2)  ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

(3)  ระบุชื่อผูประกอบการ

(4)  ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(5)  ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ

(6)  ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7)  ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางนั้น โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้

1  หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

               ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรคสอง

2  หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ 79 วรรคสอง

3  หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

               ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4  หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3
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