
1

วันที่ เลขที่

1 1539900893691 นางสาวจิราวรรณ  ค านอ้ย จา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานชว่งปิดภาค
เรียน

           2,200.00 1-เม.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 56/2563 1

2 1530701144550 นางสาวสิน ี พินเกตุ จา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานชว่งปิดภาค
เรียน

           2,200.00 1-เม.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 57/2563 1

3 1530701154776 นายพงษ์พิพัฒน ์ พรมจุ้ย จา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานชว่งปิดภาค
เรียน

           2,200.00 1-เม.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 58/2563 1

4 1530701150606 นางสาวจนัทรา  มัน่เหมาะ จา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานชว่งปิดภาค
เรียน

           2,200.00 1-เม.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 59/2563 1

5 1320601327051 นายอนนัทโชค  ช้างค า จา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานชว่งปิดภาค
เรียน

           2,200.00 1-เม.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 60/2563 1

6 1659902271327 นายชินวัตร  เข็มภู่ จา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานชว่งปิดภาค
เรียน

           2,200.00 1-เม.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 61/2563 1
7 1659902187032 นายณัฐวุฒิ  เยขะจร จา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานชว่งปิดภาค

เรียน
           2,200.00 1-เม.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2563 1

8 1149900821316 นายรวีวัฒน ์ ปานสมบติั จา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานชว่งปิดภาค
เรียน

           2,200.00 1-เม.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 64/2563 1

9
3530700587641 นางสาวศรีฟ้า  เกล่ือนเมฆ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถกระเชา้ อเนกประสงค์
 หมายเลขทะเบียน  ฆข  ๗๐๐๖  อตุรดิตถ์

             517.00 25-พ.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 71/2563 4

10

3530700115102
ร้านพิชัยอิงค์เจ็ท

จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

2,016.00 29-พ.ค.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 74/2563 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชยั จังหวัดอุตรดติถ์

ล าดบัที่
 (1)

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน 

(2)
ชือ่ผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง (4)

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (4)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน 

(7)



2

วันที่ เลขที่

11 653558001774 หจก. เจ.เค.ออยล์ เซอร์วิส จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
การฉีดพ่น  ตามโครงการรณรงค์ปอ้งกัน/
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและติดต่อ

4,000.00 10-มิ.ย.-63 ข้อตกลงเลขที2่/2563 4

12 653558001774 หจก. เจ.เค.ออยล์ เซอร์วิส จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนตาม
โครงการก าจัดวัชพืช(หมู ่3,8)

56,256.80 17-มิ.ย.-63 ข้อตกลงเลขที3่/2563 4

13 653558001774 หจก. เจ.เค.ออยล์ เซอร์วิส จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
การฉีดพ่น  ตามโครงการรณรงค์ปอ้งกัน/
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและติดต่อ

7,000.00 17-มิ.ย.-63 ข้อตกลงเลขที4่/2563 4

14 653558001774 หจก. เจ.เค.ออยล์ เซอร์วิส จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนตาม
โครงการก าจัดวัชพืช(หมู ่4,5)

37,104.80 26-มิ.ย.-63 ข้อตกลงเลขที5่/2563 4

15 3.5307E+12 นางสาวกระปกครอง  จุ้ยศรีแกว้ จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 18,000.00 30-มิ.ย.-63 ใบส่ังจ้างเลขที่ 83/2563 1

รวมทั้งสิน้       142,494.60

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุล
สนับสนุน 

(7)

ล าดบัที่
 (1)

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน 

(2)
ชือ่ผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง (4)

จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง (4)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชยั จังหวัดอุตรดติถ์
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563)
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หมายเหต ุ: เง่ือนไขการบนัทึกข้อมูล
(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบรุายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านกังาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5) ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบวุันที่ / เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ
(7) ระบเุหตุผลสนบัสนนุในการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้ โดยระบเุลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้น การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนงัสือคณะกรรมการวินจิฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนอืจาก 1 - 3





140,294.60


