
วันท่ี เลขท่ี

1 0313536000522 หจก.ส.กิจศิริกอสราง วัสดุกอสราง จํานวน 8 รายการ         3,670.00 05/04/2564 ซ.04/2564 1

2 3321100078772 รานอั่งเปา เอกซเพรส จางเหมาจัดทําปายโครงการฯและปายเตือนจราจร         3,792.00 08/04/2564 จ.19/2564 1

3 1311100095883 รานนายดีไซน จางเหมาจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย            300.00 08/04/2564 จ.20/2564 1

4 1311100095883 รานนายดีไซน จางเหมาจัดทําปายรปูพระบรมฉายาลักษณ จํานวน 4ปาย         2,432.00 26/04/2564 จ.19/2564 1

5 3310100149399 นางสมเพียน รอบแควน จางเหมาบริการเพ่ือเปนผูดูแลความสะอาดอาคารเรียนตางๆ         6,000.00 30/04/2564 บจ.29/2564 1

และภูมิทัศนภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล ทต.สามแวง

6 1311100095883 รานนายดีไซน จางเหมาจัดทําปายไวนิล สําหรับประชุมสภาเทศบาลตําบล            864.00 05/05/2564 จ.22/2564 1

สามแวง ขนาด 1.20 x2.40 เมตร

7 3310100199935 นายศตวรรษ  อะชวยรัมย จางเหมาบริการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานสาธารณปูโภค 36,000.00      28/05/2564 บจ.32/2564 1

(เก่ียวกับงานดานไฟฟา) จํานวน 4 เดือน

8 1310100112612 นายวีรยุทธ  นุกรรัมย จางเหมาบริการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานสาธารณูปโภค 36,000.00      28/05/2564 บจ.31/2564 1

(เก่ียวกับงานดานไฟฟา) จํานวน 4 เดือน

9 3310101659324 นายประจวบ  กระจงรมัย จางเหมาบริการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานสาธารณูปโภค 36,000.00      28/05/2564 บจ.30/2564 1

(เก่ียวกับงานดานประปา) จํานวน 4 เดือน

10 3310100149399 นางสมเพียน รอบแควน จางเหมาบริการเพ่ือเปนผูดูแลความสะอาดอาคารเรียนตางๆ         6,000.00 30/05/2564 บจ.33/2564 1

และภูมิทัศนภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล ทต.สามแวง

11 3319900112026 รานดนัยพัชร จางเหมาจัดทําตรายาง จํานวน 4 รายการ 1,120.00        09/06/2564 จ.25/2564 1

12 1311100095883 รานนายดีไซน จางเหมาจัดทําปายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร 432.00           09/06/2564 ซ.14/2564 1

13 0313561001219 หจก.เอฟ เค เอส ซัพพลาย ซื้อวัสดุอุปกรณ จํานวน 3 รายการ (โครงการปองกันโรค 3,800.00        16/06/2564 จ.23/2564 1

ติดตอเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธ ใหม 2019

ชื่อผูประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซื้อจัดจาง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจาง

(5)

เอกสารอางอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่  3  (เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลสามแวง  อําเภอหวยราช  จังหวัดบรุีรัมย

ลําดบั
ท่ี

(1)

เลขประจําตวัผูเสีย
ภาษ/ีเลขประจําตวั

ประชาชน
(2)



วันท่ี เลขท่ี

14 3310100209027 นายชิด  เจียมรัมย จางเหมาบริการในการปฏิบัติงานที่สํานักงานเทศบาล 27,000.00      30/06/2564 บจ.34/2564 1

ตําบลสามแวงและที่ไกลเคียงฯ จํานวน 3 เดือน

15 1310300194108 นางสาวเฟองฟา  สายนอย จางเหมาเพ่ือปฏบิัติงานชวยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับงาน 27,000.00      30/06/2564 บจ.35/2564 1

ตรวจสอบภายใน การจัดทําบัญชีฯ จํานวน 3 เดือน

16 1311600009277 นางสาวชนิดาภา พรมนัส จางเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับการสนับสนุนชวย 27,000.00      30/06/2564 บจ.36/2564 1

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 217,410.00    

เจาหนาที่พัสดุ

(นางสาวไพลิน  พวงเพชร)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(3) ระบุชื่อผูประกอบการ

(นางสาวพรรณนิกา  โชติรัตนานันท

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

หมายเหต ุ :  เงื่อนไขการบันทึกขอมูล

(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจาง

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่  3  (เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564)

เทศบาลตําบลสามแวง  อําเภอหวยราช  จังหวัดบรุีรัมย

ลําดบั
ท่ี

(1)

เลขประจําตวัผูเสีย
ภาษ/ีเลขประจําตวั

ประชาชน
(2)

ชื่อผูประกอบการ
(3)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

รายการพัสดทุี่จัดซื้อจัดจาง
(4)

 จํานวนเงินรวม
ท่ีจัดซื้อจัดจาง

(5)

เอกสารอางอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

(2) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจางในแตละคร้ัง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ 

(6) ระบุวันที/่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 ๗๙ 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



1 ว322 การจัดซอื จัดจา้งตํากวา่ 5,000 บาท

การจัดซอืจัดจา้งตามขอ้ 79 วรรค สอง คอื  จําเป็นเรง่ดว่นไมค่าดหมาย ไวก้อ่น และไมอ่าจจัดซอืจัดจังไดท้ัน 

การจา้งเหมาบคุคลธรรมา ตาม ว 82

การซอืนํามันเชอืเพลงิไมถ่งึ 10,000 ลติร และไมม่ภีาชนะเก็บรักษา

2 การซอืจา้งตามวรรหนงึ ในกรณีมคีวามจําเป็นเรว่งดว่นทเีกดิขนึโดยไมค่าดหมายไวก้อ่น และไมอ่าจดําเนนิการตามปกตไิดท้ัน

3 ว 119 การจัดหาพัสดเุกยีวกบัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชมุหน่วยงาน
สรปุคอื 1. ใหย้กเวน้การปฏบิตติามระเบยีบฯ การจัดซอืจัดจา้ง ขอ้ 22  วรรคหนงึ (คอื

2.เฉพาะการจัดซอืจัดจา้งพัสดทุเีกยีวกบัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานทมีรีายการในตารางท ี1 (15 รายการ)
3. หลกัการคอืใชก้บั การบรกิารงาน / การฝึกอบรม /การจัดงาน / การประชมุของหน่วยงาน
4. วงเงนิไมเ่กนิ 10,000  บาท
5. เจา้หนา้ท ีทไีดร้ับมอบหมายดําเนนิการไปกอ่น แลว้รบีรายงานขอความเห็นชอบพรอ้มหลกัฐานการจัดซอืจา้งเสนอตอ่ หน.
6.  ภายใน 5 วันทําการถัดไป
7. หวัหนา้เห็นชอบ ใหถ้อืวา่รายงานดงักลา่ว เป็นหลกัฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม
8. สําหรับรายการตาม ตารางท ี2 (15 รายการ ไมต่อ้งจัดซอืจัดจา้งตาม พรบ.60 เลย)


