
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี /

 เลขประจ ำตัวประชำชน

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

1 1250500241253 นำงสำวจุฑำมำศ วงษ์อินทร์ จ้ำงเหมำบริกำร ส ำนักปลัด 8,129.00                     40/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

2 122990005622 นำงสำวรัตติยำ บุหงำ จ้ำงเหมำบริกำร ส ำนักปลัด 8,129.00                     41/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

3 1230400082876 นำยสยำมรัตน์   บุญส่ง จ้ำงเหมำบริกำร ส ำนักปลัด 8,129.00                     42/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

4 3230400113182 นำยสำยฝน   ประครอง จ้ำงเหมำบริกำร ส ำนักปลัด 8,129.00                     43/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

5 1250500241253 นำงสำวสิรำวรรณ มำวิน จ้ำงเหมำบริกำร คลัง 8,129.00                     44/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

6 1660400031119 นำงสำววำสนำ จงเจริญ จ้ำงเหมำบริกำร คลัง 8,129.00                     45/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

7 1239900267431 นำงสำวชุติมำ ศิรินำคินทร์ จ้ำงเหมำบริกำร คลัง 8,129.00                     46/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

8 1660400031119 นำงสำวสุกัญญำ กล่อมก ำเนิด จ้ำงเหมำบริกำร คลัง 8,129.00                     47/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

9 1239900217850 นำยยุทธนำ   บูชำธรรม จ้ำงเหมำบริกำร คลัง 8,129.00                     48/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

10 1229900725154 นำงสำวชรัญญำ   ท ำสวน จ้ำงเหมำบริกำร กองกำรศึกษำ 8,129.00                     52/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

11 1230400032861 นำงสำวสุดำรัตน์   ใหมทอง จ้ำงเหมำบริกำร กองกำรศึกษำ 6,323.00                     53/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

12 3620300208358 นำยมำนิตย์ นำคถ่ิน จ้ำงเหมำบริกำร กองำธำรณสุขฯ 1,161.00                     54/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

13 3230400091847 นำยอ ำนำจ เมฆโต จ้ำงเหมำบริกำร กองำธำรณสุขฯ 8,129.00                     55/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

14 1239900225607 นำยเอกชัย พัดด ำ จ้ำงเหมำบริกำร กองำธำรณสุขฯ 8,129.00                     56/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

15 5210200003134 นำยทองใบ   เชิดชู จ้ำงเหมำบริกำร กองำธำรณสุขฯ 8,129.00                     61/2565 4 มกรำคม 2565 (๑)

16 3230400196371 นำยละเอียด   บุญเย่ียม จ้ำงเหมำบริกำร กองำธำรณสุขฯ 8,129.00                     62/2565 4 มกรำคม 2565 (๑)

17 3230400083810 นำยเทียน   แสวี จ้ำงเหมำบริกำร กองำธำรณสุขฯ 8,129.00                     63/2565 4 มกรำคม 2565 (๑)

18 1660300002001 นำยยงยุทธ วุฒธิยำ จ้ำงเหมำบริกำร กองช่ำง 8,129.00                     50/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

เหตุผลสนับสนุน

(สัญญำเลขท่ี) ลงวันท่ี

รายละเอียดแนบท้ายการประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

เทศบาลต าบลหนองบอน  อ าเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด

 ประจ าเดือน มกราคม 2565 (1 มกราคม 2565  ถึง 31 มกราคม 2565)

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง (6)



19 1229900350347 นำยอรุณ   งำมสอำด จ้ำงเหมำบริกำร กองช่ำง 8,129.00                     51/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

20 1230400090071 นำยทรัพย์สถิตย์  นำคสูงเนิน จ้ำงเหมำบริกำร กองช่ำง 8,129.00                     49/2565 30 ธันวำคม 2564 (๑)

21 0235556000571 นำยพชรวัฒน์  พิสิฐอรรถพร ค่ำวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อล่ืน 14,967.42                   4/2565 1 ตุลำคม 2564 (๑)

22 0235556000571 นำยพชรวัฒน์  พิสิฐอรรถพร ค่ำวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อล่ืน 14,162.63                   4/2565 1 ตุลำคม 2564 (๑)

23 0235556000571 นำยพชรวัฒน์  พิสิฐอรรถพร ค่ำวัสดุเช้ือเพลิง-หล่อล่ืน 17,967.75                   4/2565 1 ตุลำคม 2564 (๑)

200,903.80                 

 

หมายเหตุ :  เง่ือนไขการบนัทึกขอ้มูล
(๑) ระบุล  าดบัท่ีเรียงตามล าดบัวนัท่ีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง
(๒) ระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือเลขประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ

(๓) ระบุช่ือผูป้ระกอบการ
(๔) ระบุรายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านกังาน ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง จ่างซ่อมรถยนต ์เป็นตน้
(๕) ระบุจ  านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ

(๖) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสญัญาหรือตกลงเป็นหนงัสือ หรือหลกัฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนบัสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งอิง ดงัน้ี

๑  หมายถึง  การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕/ ว ๓๒๒ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๑๙ ลงวนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ๑-๓
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