
วันที่ เลขที่
1 1629900185059 ร้านไนนต้ี์ไนน ์ไอที ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ สป. 800 21-ก.ค.-63 71 2
2 1629900185059 ร้านไนนต้ี์ไนน ์ไอที ซ่อมเคร่ือง pinter canon กองคลัง 1,200 23-ก.ค.-63 72 2
3 1629900185059 ร้านไนนต้ี์ไนน ์ไอที ซ่อมเคร่ือง pinter canon 800 24-ก.ค.-63 75 2

4 3470600352391 ร้านสกลิมงักี้ แฟบริเคชั่นแอนด์ดีไซน์ จ้างท าปา้ยไวนลิตามโครงการวันแมแ่หง่ 540 7-ส.ค.-63 84 2

ชาติ ประจ าป ี2563

5 3470600352391 ร้านสกลิมงักี้ แฟบริเคชั่นแอนด์ดีไซน์ จ้างท าปา้ยไวนลิตามโครงการฝึกอบรม 500 21-ส.ค.-63 85 2

ส่งเสริมอาชีพ การท ากระเปา๋ ป ี2563

6 3470600352391 ร้านสกลิมงักี้ แฟบริเคชั่นแอนด์ดีไซน์ จ้างท าปา้ยไวนลิตามโครงการพฒันาสตรี 500 25-ส.ค.-63 86 2

และเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว

ปงีบประมาณ 2563

7 3470600352391 ร้านสกลิมงักี้ แฟบริเคชั่นแอนด์ดีไซน์ จ้างท าปา้ยไวนลิตามโครงการอบรมผู้ปกครอง 540 31-ส.ค.-63 90 2

นกัเรียนเกี่ยวกบัการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย

8 3470600352391 ร้านสกลิมงักี้ แฟบริเคชั่นแอนด์ดีไซน์ จ้างท าปา้ยไวนลิตามโครงการจัดฝึกอบรม 500 28-ส.ค.-63 87 2

เกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนวทางพระราชด าริ

9 1629900185059 ร้านไนนต้ี์ไนน ์ไอที ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองคลัง 500 3-ก.ย.-63 78 2

ร้าน อ.เจริญพาณิชย์ ซ้ือวัสดุตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม 2,950 3-ก.ย.-63 64 2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่   (เดอืน ก.ค พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ก.ย พ.ศ. 2563)

 องค์การบรหิารส่วนต าบลมว่งไข่

ล าดบัที่
(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่   (เดอืน ก.ค พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ก.ย พ.ศ. 2563)

 องค์การบรหิารส่วนต าบลมว่งไข่

ล าดบัที่
(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)
อาชีพการท ากระเปา๋ผ้า

10 1629900185059 ร้านไนนต้ี์ไนน ไอที ซ่อมคอมฯ PC ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ 4,400 14-ก.ย.-63 82 2

ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.

11 3470600352391 ร้านสกลิมงักี้ แฟบริเคชั่นแอนด์ดีไซน์ จ้างท าปา้ยไวนลิตามโครงการปฐมนเิทศ 540 22-ก.ค.-63 83 2

ทางการศึกษา ศพด.ป ี2563

11 นางมทันา วงศ์สง่า ซ้ือวัสดุตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 1900 14-ก.ย.-63 73 2

โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วย

วิทยากรทอ้งถิ่น ประจ าป ี63

12 3470600352391 ร้านสกลิมงักี้ แฟบริเคชั่นแอนด์ดีไซน์ จ้างท าปา้ยไวนลิตามโครงการส่งเสริม 300 16 ก.ย.256 88 2

พฒันาศักยภาพผู้พกิาร ประจ าป ี63

13 ร้านเอกวิทยาภณัฑ์ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 17-ก.ย.-63 81 2

14 หจก.สหไพศาลโทรทศัน์ ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ล าโพงกองคลัง 4,500 29-ก.ย.-63 85 2

15 โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน ซ้ือใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา 4,595.90 2-ก.ย.-63 87 2

30,065.90



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่   (เดอืน ก.ค พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ก.ย พ.ศ. 2563)

 องค์การบรหิารส่วนต าบลมว่งไข่

ล าดบัที่
(1)

เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน

(7)รวมทั้งสิ้น 41,691

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 

หมายเหต ุ :  เงื่อนไขการบันทึกขอ้มลู

(1) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน







    

   


