
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

1 3720700500373 น.ส.วรัญญาภรณ์ ดวงเพชร จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพ่ือ 2,950.00 13 ม.ค. 2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 5/2564 1

ซ่อมแซมรถยนต์ บพ878(แบตเตอร่ี) ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2564
2 3700800424504 นางอัจฉา มณีอินทร์ จัดซ้ือหลอดไฟหมุนทรงกลม 1,000.00 13 ม.ค. 2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 6/2564 1

ขนาด 22 วัตต์ ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2564
3 3720700053628 นายจักรกฤษณ์ เลิศรักษ์วงศ์ ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 575.00 14 ม.ค. 2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 7/2564 1

ลงวันท่ี 14 ม.ค. 2564
4 3729800058328 นางสาวศิริวรรณ รูปข าดี จ้างส าเนาเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 1,000.00 14 ม.ค. 2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 26/2564 1

และจัดวัสดุอุปกรณ์ ลงวันท่ี 14 ม.ค. 2564
5 1720700064364 นายณรงค์ศักด์ิ ปิติปฏิมารัตน์ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกิจการ 9,000.00 29 ม.ค. 2564 บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 8/2564 1

ประปา และงานอ่ืนๆท่ีได้รับหมอบหมาย ลงวันท่ี 29 ม.ค. 2564
6 3720701033035 ร้านพิณยุพา ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00 29 ม.ค. 2564 บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 8/2564 1

โดย นางยุพา เนียมหอม ลงวันท่ี 29 ม.ค. 2564
7 3729800058328 นางสาวศิริวรรณ รูปข าดี จ้างส าเนาเอกสาร 418.00 1 ก.พ. 2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 27/2564 1

ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2564
8 5720700016338 ร้านโชคทองไอที ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบตเตอร่ี) 1,590.00 3 ก.พ. 2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 9/2564 1

โดย น.ส. อรทัย  ศรีรุ่งเรือง ของส านักปลัด อบต.ทุ่งคอก ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2564
9 0725559001311 บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จ ากัด จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 1,815.00 19 ก.พ. 2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 28/2564 1

รถยนต์ส่วนกลาง กค1645 ลงวันท่ี 19 ก.พ. 2564
10 3720700103749 นายรุ่งโรจน์ เหลืองรุ่งทรัพย์ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค1645 2,050.00 19 ก.พ. 2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 29/2564 1

ลงวันท่ี 19 ก.พ. 2564
11 3729800058328 นางสาวศิริวรรณ รูปข าดี จ้างส าเนาเอกสาร พร้อมจัดวัสดุอุปกรณ์ 2,000.00 22 ก.พ. 2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 30/2564 1

ลงวันท่ี 22 ก.พ. 2564

เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม 2564 - มีนำคม 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งคอก

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม 2564 - มีนำคม 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งคอก

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

12 3720700053628 นายจักรกฤษณ์ เลิศรักษ์วงศ์ ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,000.00 22 ก.พ. 2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 10/2564 1
ลงวันท่ี 22 ก.พ. 2564

13 3720700053628 นายจักรกฤษณ์ เลิศรักษ์วงศ์ ซ้ืออาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 2,800.00 22 ก.พ. 2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 11/2564 1
ลงวันท่ี 22 ก.พ. 2564

14 3729800041557 ร้านบางล่ีโฆษณา จ้างจัดท าตรายาง 17 รายการ 3,100.00 24 ก.พ. 2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 31/2564 1
โดย นายย่ิงยศ วิภาณุรัตน์ ลงวันท่ี 24 ต.ค. 2563

15 3720700095797 นายนิวัฒน์  สัตยารังสรรค์ ซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือใช้ในงานราชการ 800.00 25 ก.พ. 2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 12/2564 1
ของ อบต.ทุ่งคอก ลงวันท่ี 25 ก.พ. 2564

16 1720700064364 นายณรงค์ศักด์ิ ปิติปฏิมารัตน์ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกิจการ 9,000.00 25 ก.พ. 2564 บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 9/2564 1
ประปา และงานอ่ืนๆท่ีได้รับหมอบหมาย ลงวันท่ี 25 ก.พ. 2564

17 1411900195326 นายกิตติยา ใจซ่ือ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กองคลัง 2,400.00 2 มี.ค. 2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 32/2564 1
ลงวันท่ี 2 มี.ค. 2564

18 5720700016338 ร้านโชคทองไอที จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 890.00 9 มี.ค.2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 33/2564 1
โดย น.ส. อรทัย  ศรีรุ่งเรือง ของกองคลัง อบต.ทุ่งคอก ลงวันท่ี 9 มี.ค.2564

19 3720700095797 นายนิวัฒน์  สัตยารังสรรค์ ซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือใช้ในงานราชการ 800.00 9 มี.ค.2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 13/2564 1
ของ อบต.ทุ่งคอก ลงวันท่ี 9 มี.ค.2564

20 3720700095797 นายนิวัฒน์  สัตยารังสรรค์ ซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือใช้ในงานราชการ 800.00 23 มี.ค.2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 14/2564 1
ของ อบต.ทุ่งคอก ลงวันท่ี 23 มี.ค.2564

21 3720700095797 นายนิวัฒน์  สัตยารังสรรค์ ซ้ือน้ าด่ืม(ชนิดแก้ว) เพ่ือใช้ในงานราชการ 660.00 23 มี.ค.2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 15/2564 1
ของ อบต.ทุ่งคอก ลงวันท่ี 23 มี.ค.2564

22 3720701033035 ร้านพิณยุพา ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,850.00 23 มี.ค.2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 16/2564 1
โดย นางยุพา เนียมหอม ลงวันท่ี 23 มี.ค.2564

23 3720700055272 นายสุวิทธ์ิ ชูเชิด ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ กท6733 2,800.00 24 มี.ค.2564 ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 17/2564 1
ลงวันท่ี 24 มี.ค.2564



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม 2564 - มีนำคม 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งคอก

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

24 0725559001311 บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จ ากัด จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค1645 4,800.00 24 มี.ค.2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 34/2564 1
ลงวันท่ี 24 มี.ค.2564

25 3720700103749 นายรุ่งโรจน์ เหลืองรุ่งทรัพย์ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค1645 550.00 25 มี.ค.2564 ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 35/2564 1
ลงวันท่ี 25 มี.ค.2564

26 1720700064364 นายณรงค์ศักด์ิ ปิติปฏิมารัตน์ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกิจการ 9,000.00 30 มี.ค.2564 บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 10/2564 1
ประปา และงานอ่ืนๆท่ีได้รับหมอบหมาย ลงวันท่ี 30 มี.ค.2564

27 5860700008750 นายประภาส คล่ีล้วน จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานท าความ 54,000.00 30 มี.ค.2564 บันทึกข้อตกลง เลขท่ี 11/2564 1
สะอาดบริเวณ อบต.ทุ่งคอก ลงวันท่ี 30 มี.ค.2564
รวมท้ังส้ิน 119,148.00 

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


