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 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพสัดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(3) (4) วนัที่ เลขที่

1 3230400005908 นายณรงค์เดช  ภูมิเชวง
จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์           
เดือนตุลาคม 2563

9,400.00 1-ต.ค.-63 002/2564 1

2 0105513004762 บริษทัริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh เดือน
ตุลาคม 2563

5,163.25 1-ต.ค.-63 003/2564 1

3 1230200068969 น.ส.สุกัญญา  ประทีปทอง
จ้างบริการช่วยปฎิบัติงานธุรการกองช่าง 
เดือนตุลาคม 2563

6,400.00 1-ต.ค.-63 004/2564 1

4 1230300073778 น.ส.ศศิประภา สุขประเสริฐ
จ้างบริการผู้ช่วยนายช่างโยธากองช่าง 
เดือนตุลาคม  2563

6,400.00 1-ต.ค.-63 005/2564 1

5 3230400011771 น.ส.คนึง  มณีมา
จ้างบริการท าความสะอาด ศพด.อบต.
ช้างทูน เดือนตุลาคม 2563

6,400.00 1-ต.ค.-63 006/2564 1

6 1230400076353 น.ส.จันทร์จิรา  เพ็ชคง
จ้างบริการผู้ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย ศพด.
อบต.ช้างทูน เดือนตุลาคม 2563

6,400.00 1-ต.ค.-63 007/2564 1

7 3230400265969 นายศุภฤกษ์  แจ่มใส
จ้างท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์     
รัชกาลที ่9

350.00 9-ต.ค.-63 008/2564 1

8 1239900211592 น.ส.สกุลรัตน์  วจิิตรจรรยา
จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด วันคล้ายวัน
สวรรคต ร.๙

1,000.00 8-ต.ค.-63 010/2564 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตมำสที ่1 (เดอืนตลุำคม พ.ศ. 2563 ถงึ เดอืนธันวำคม พ.ศ. 2563)

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลชำ้งทนู

ล าดับที่ 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน (2)

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง    (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลที่
สนับสนุน (7)



 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพสัดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(3) (4) วนัที่ เลขที่

9 1239900211592 น.ส.สกุลรัตน์  วจิิตรจรรยา จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด วันปิยมหาราช 1,000.00 20-ต.ค.-63 011/2564 1

10 3230400015334
หจก.ต.การยางศูนย์ล้อนายก
สิณ  ตรีวิทยายนต์

จ้างซ่อมรถยนต์ กข 5342 ตราด      
เปล่ียนถ่ายน้ ามัน ปะยาง ถ่วงล้อ

2,125.00 29-ต.ค.-63 012/2564 1

11 3230400188590 นายศุภกิจ  เขาแก้ว
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงกองช่าง เดือนตุลาคม 
2563

1,000.00 1-ต.ค.-63 002/2564 1

12 3230400188590 นายศุภกิจ  เขาแก้ว
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส านักปลัด เดือน
ตุลาคม 2563

10,660.00 1-ต.ค.-63 003/2564 1

13 3239900044374
ร้านบูรณะพาณิชย์         
นายเดชา  ประถมบูรณ์

ซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ โครงการ
ปกป้องสถาบันของชาติ เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต ร.9

4,945.00 9-ต.ค.-63 006/2564 1

14 1230200068969 น.ส.สุกัญญา  ประทีปทอง
จ้างบริการช่วยปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
เดือน พฤศจิกายน 2563

5,850.00 2-พ.ย.-63 013/2564 1

15 1230300073778 น.ส.ศศิประภา สุขประเสริฐ
จ้างบริการผู้ช่วยนายช่างโยธากองช่าง 
เดือนพฤศจิกายน  2563

6,175.00 2-พ.ย.-63 0014/2564 1

16 3230400015849 นางพรรษา  ฑีฆายุ
จ้างบริการท าความสะอาด ศพด.อบต.
ช้างทูน เดือนพฤศจิกายน 2563

6,175.00 2-พ.ย.-63 015/2564 1

17 1230400076353 น.ส.จันทร์จิรา  เพ็ชคง
จ้างบริการผู้ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย ศพด. 
อบต.ช้างทูน เดือนพฤศจิกายน 2563

6,175.00 2-พ.ย.-63 016/2564 1

ล าดับที่ 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน (2)

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง    (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลที่
สนับสนุน (7)



 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพสัดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(3) (4) วนัที่ เลขที่

18 3230400005908 นายณรงค์เดช  ภูมิเชวง
จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์           
เดือนพฤศจิกายน 2563

9,400.00 2-พ.ย.-63 017/2564 1

19 0105513004762 บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh       
เดือนพฤศจิกายน 2563

2,920.45 1-ต.ค.-63 003/2564 1

20 3230400188590 นายศุภกิจ  เขาแก้ว
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส านักปลัด               
   เดือนพฤศจิกายน  2563

10,100.00 2-พ.ย.-63 008/2564 1

21 3230400188590 นายศุภกิจ  เขาแก้ว
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงกองช่าง               
เดือนพฤศจิกายน  2563

6,200.00 2-พ.ย.-63 009/2564 1

22 3230400258717 นายจริะศักด์ิ  ทรัพยโ์ชคอนันต์ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 4,640.00 6-พ.ย.-63 010/2564 1

23 0233533000018 หจก.โฮมวัสดุภัณฑ์ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๗ รายการ 4,540.00 10-พ.ย.-63 011/2564 1

24 3239900044374
ร้านบูรณะพาณิชย์         
นายเดชา  ประถมบูรณ์

ซ้ือวัสดุส านักงานกองช่าง                   
จ านวน 18 รายการ

3,812.00 23-พ.ย.-63 012/2564 1

25 3239900044374
ร้านบูรณะพาณิชย์         
นายเดชา  ประถมบูรณ์

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง               
 จ านวน ๒ รายการ

475.00 23-พ.ย.-63 013/2564 1

26 3560500726051 นางแสงแก้ว นันทเวช
ซ้ือโซ่ยาว 75 ซม. จ านวน 3 เส้น         
วัสดุก่อสร้างกองช่าง

300.00 24-พ.ย.-63 016/2564 1

ล าดับที่ 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน (2)

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง    (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลที่
สนับสนุน (7)



 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพสัดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(3) (4) วนัที่ เลขที่

27 3230400005908 นายณรงค์เดช  ภูมิเชวง
จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์            
เดือนธันวาคม 2563

9,400.00 1-ธ.ค.-63 020/2564 1

28 1230200068969 น.ส.สุกัญญา  ประทีปทอง
จ้างบริการช่วยปฏิบัติงานธุรการกองช่าง 
เดือนธันวาคม  2563

6,500.00 1-ธ.ค.-64 021/2564 1

29 1230300073778 น.ส.ศศิประภา  สุขประเสริฐ
จ้างบริการช่วยนายช่างโยธากองช่าง 
เดือนธันวาคม  2563

6,175.00 1-ธ.ค.-63 022/2564 1

30 122070056633 น.ส.ศิริญากรณ์  อินทร์ส าราญ
จ้างบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี เดือนธันวาคม 2563

6,500.00 1-ธ.ค.-63 023/2564 1

31 3230400015849 นางพรรษา  ฑีฆายุ
จ้างท าความสะอาด ศพด.ช้างทูน          
 เดือนธันวาคม  2563

6,500.00 1-ธ.ค.-63 024/2564 1

32 1230400076353 น.ส.จันทร์จิรา  เพ็ชรคง
จ้างบริการผู้ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย ศพด.  
อบต.ช้างทูน เดือนธันวาคม  2563

6,500.00 1-ธ.ค.-63 025/2564 1

33 0105513004762 บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh      
เดือนธันวาคม 2563

2,400.00 1-ต.ค.-63 003/2564 1

34 3220300409217 น.ส.ภคมน  แจ้งจ ารัส
จ้างท าอาหารว่าง จ านวน 30 ชุด 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

750.00 21-ธ.ค.-63 029/2564 1

ล าดับที่ 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน (2)

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง    (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลที่
สนับสนุน (7)



 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพสัดุที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

(3) (4) วนัที่ เลขที่

35 3220300409217 น.ส.ภคมน  แจ้งจ ารัส
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง จ านวน 20 คน ประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที ่1

1,500.00 23-ธ.ค.-63 031/2564 1

36 3230400265969 นายศุภฤกษ์  แจ่มใส
จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 
โครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล(วันปีใหม)่

1,557.00 25-ธ.ค.-63 032/2564 1

37 3230400265969 นายศุภฤกษ์  แจ่มใส
จา้งท าป้ายไวนิล จ านน 2 ป้าย 
ประชาสัมพนัธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
 และประชาสัมพนัธ์โควิด-19

792.00 28-ธ.ค.-63 033/2564 1

38 3230400188590 นายศุภกิจ  เขาแก้ว
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงกองช่าง                
เดือนธันวาคม  2563

7,700.00 1-ธ.ค.-63 023/2564 1

39 3230400188590 นายศุภกิจ  เขาแก้ว
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส านักปลัด              
เดือนธันวาคม  2563

13,100.00 1-ธ.ค.-63 024/2564 1

40 3230400258717 นายจริะศักด์ิ ทรัพยโ์ชคอนันต์
ซ้ือเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 2H                
วัสดุไฟฟ้ากองช่าง

450.00 15-ธ.ค.-63 025/2564 1

197,829.70

(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับที่ 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน (2)

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง    (5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลที่
สนับสนุน (7)

หมายเหตุ : เงือ่นไขการบนัทกึข้อมูล



(2) ระบเุลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบรุายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ชื่อวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ
(6) ระบวุนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขที่อ้างอิง ดังนี้

4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3

1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24  สิงหาคม  2560
              ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ๗๙ วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
              ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม  2561


