
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

1 3730600984140 นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน งวดท่ี 10 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 400.00           1 ต.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1/2564 1

2 3720600038660 นางสาวพนอ แย้มเกษร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าความสะอาดอาคารส านักงาน 

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

         9,500.00 28 ม.ค. 64 สัญญาจ้าง

เหมาบริการ

1/2564 1

3 1102200077111 นางสาวณัฐยา ปล้ืมถนอม จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และแผนท่ีภาษี

 ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

         9,500.00 28 ม.ค. 64 สัญญาจ้าง

เหมาบริการ

2/2564 1

4 0733533000129 หจก. กิจสมบูรณ์ออยล์ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) ประจ าเดือน กรกฎาคม 

2564

40,890.00 1 มิ.ย. 64 บันทึกตกลงซ้ือ 9/2564 1

5 0733533000129 หจก. กิจสมบูรณ์ออยล์ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักงานปลัด) ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2564

9,100.00 1 มิ.ย. 64 บันทึกตกลงซ้ือ 10/2564 1

6 0733533000129 หจก. กิจสมบูรณ์ออยล์ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองการศึกษา) ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2564

0.00 1 มิ.ย. 64 บันทึกตกลงซ้ือ 11/2564 1

7 3730300573101 ร้านทองสวัสด์ิ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 4,880.00 15 ก.ค. 64 ใบส่ังซ้ือ 68/2564 1

8 3730300573101 ร้านทองสวัสด์ิ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 รายการ 3,286.00 15 ก.ค. 64 ใบส่ังซ้ือ 69/2564 1

9 0733554001248 หจก. อุตสาหกรรมน้ าด่ืม เจริญดี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถ้วย 50 ลัง 2,500.00 30 ก.ค. 64 ใบส่ังซ้ือ 71/2564 1

10 3730600984140 นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน งวดท่ี 11 ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 420.00           1 ต.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1/2564 1

11 3720600038660 นางสาวพนอ แย้มเกษร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าความสะอาดอาคารส านักงาน 

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564

         9,500.00 28 ม.ค. 64 สัญญาจ้าง

เหมาบริการ

1/2564 1

12 1102200077111 นางสาวณัฐยา ปล้ืมถนอม จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และแผนท่ีภาษี

 ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564

         9,500.00 28 ม.ค. 64 สัญญาจ้าง

เหมาบริการ

2/2564 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฏำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564)

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน
วันท่ี เลขท่ี



หน้าท่ี 2

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฏำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564)

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน
วันท่ี เลขท่ี

13 5 7004 00008 40 2 นายยอดชาย  บุญหล า จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและส่ิง

ปฏิกูล เดือน สิงหาคม - กันยายน 2564 (ประจ าเดือน ส.ค. 64)

9,500.00         30 ก.ค. 64 สัญญาจ้าง

เหมาบริการ

6/2564 1

14 0733533000129 หจก. กิจสมบูรณ์ออยล์ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) ประจ าเดือน สิงหาคม 

2564

36,698.00 1 ส.ค. 64 บันทึกตกลงซ้ือ 12/2564 1

15 0733533000129 หจก. กิจสมบูรณ์ออยล์ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักงานปลัด) ประจ าเดือน 

สิงหาคม 2564

11,100.00 1 ส.ค. 64 บันทึกตกลงซ้ือ 13/2564 1

16 0733533000129 หจก. กิจสมบูรณ์ออยล์ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองการศึกษา) ประจ าเดือน 

สิงหาคม 2564

240.00 1 ส.ค. 64 บันทึกตกลงซ้ือ 14/2564 1

17 0735554003251 บริษัท เคซีที ซีเคียวไทย จ ากัด เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้ส าหรับศูนย์พักคอยต าบล

คลองใหม่ (ระหว่างวันท่ี 12 สิงหาคม 2564 - 11 กันยายน 2564)

2,140.00 10 ส.ค. 64 บันทึกตกลงเช่า 3/2564 1

18 0735560007017 บริษัท ซีทีเอสพี พร้ินท์ จ ากัด จ้างท าตรายางส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ 1,177.00 19 ส.ค. 64 ใบส่ังจ้าง 68/2564 1

19 3720400016107 ร้านเอ คอม เซอร์วิส ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 

ช่อง)

2,600.00 24 ส.ค. 64 ใบส่ังซ้ือ 78/2564 1

20 3730600984140 นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน งวดท่ี 12 ประจ าเดือน กันยายน 2564 420.00           1 ต.ค. 63 ใบส่ังซ้ือ 1/2564 1

21 3720600038660 นางสาวพนอ แย้มเกษร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าความสะอาดอาคารส านักงาน 

ประจ ำเดือน กันยำยน 2564

         9,500.00 28 ม.ค. 64 สัญญาจ้าง

เหมาบริการ

1/2564 1

22 0733533000129 หจก. กิจสมบูรณ์ออยล์ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) ประจ าเดือน กันยายน 

2564

38,950.00 1 ส.ค. 64 บันทึกตกลงซ้ือ 12/2564 1

23 0733533000129 หจก. กิจสมบูรณ์ออยล์ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักงานปลัด) ประจ าเดือน 

กันยายน 2564

10,000.00 1 ส.ค. 64 บันทึกตกลงซ้ือ 13/2564 1

24 0733533000129 หจก. กิจสมบูรณ์ออยล์ ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองการศึกษา) ประจ าเดือน 

กันยายน 2564

360.00 1 ส.ค. 64 บันทึกตกลงซ้ือ 14/2564 1

25 1102200077111 นางสาวณัฐยา ปล้ืมถนอม จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และแผนท่ีภาษี

 ประจ ำเดือน กันยำยน 2564

         9,500.00 28 ม.ค. 64 สัญญาจ้าง

เหมาบริการ

2/2564 1



หน้าท่ี 3

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ประจ ำไตรมำสท่ี 4 (เดือนกรกฏำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564)

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน
วันท่ี เลขท่ี

26 0735554003251 บริษัท เคซีที ซีเคียวไทย จ ากัด เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้ส าหรับศูนย์พักคอยต าบล

คลองใหม่ (ระหว่างวันท่ี 12 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

2,140.00 10 ส.ค. 64 บันทึกตกลงเช่า 3/2564 1

27 5 7004 00008 40 2 นายยอดชาย  บุญหล า จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและส่ิง

ปฏิกูล เดือน สิงหาคม - กันยายน 2564 (ประจ าเดือน ก.ย. 64)

9,500.00         30 ก.ค. 64 สัญญาจ้าง

เหมาบริการ

6/2564 1

28 3 7306 00059 83 7 นายชวนันท์ สังข์รักษา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและส่ิง

ปฏิกูล เดือน กันยายน 2564

4,160.00         13 ก.ย. 64 สัญญาจ้าง

เหมาบริการ

7/2564 1

29 3720400016107 ร้านเอ คอม เซอร์วิส ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-63-0035 1,000.00 3 ก.ย. 64 ใบส่ังจ้าง 72/2564 1

30 0992002125823 ร้านสามพรานเอ็นจิเนียริง ซ่อมแซมระบบเคร่ืองปรับอากาศ (ส านักงานปลัด) จ านวน 3 

เคร่ือง

1,700.00 15 ก.ย. 64 ใบส่ังจ้าง 74/2564 1
รวมท้ังส้ิน 250,161.00

     หมำยเหตุ : เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล

     (1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

     (2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

     (3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

     (4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเหลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นตัน

     (5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

     (6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

     (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3



หน้าท่ี 4



หน้าท่ี 5



หน้าท่ี 6

การจัดซ้ือจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขท่ีโครงการ : 64097487775)


