
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวม
เลขประจ าประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

1 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน ตุลาคม 2561(ส้านักปลัด) 540.00             1 ต.ค.61 001/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

2 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน ตุลาคม 2561(กองศึกษา) 945.00             1 ต.ค.61 002/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

3 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน ตุลาคม 2561 620.00             1 ต.ค.61 003/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

4 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.61(ส้านักปลัด) 5,800.00          1 ต.ค.61 004/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

5 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.61(กองคลัง) 3,000.00          1 ต.ค.61 005/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

6 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.61(กองช่าง) 9,100.00         1 ต.ค.61 006/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

7 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.61(กองสาธารณสุข) 41,000.00         1 ต.ค.61 007/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

8 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.61(กองการศึกษา) 200.00             1 ต.ค.61 008/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

9 5300100073211 นายมานิตย์  ปล้องงูเหลือม จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บษ-531 3,350.00         16 ต.ค.61 003/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

10 0303559001312 หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1,990.00          19 ต.ค.61 005/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

11 0303548002703 หจก.โคราชโพลีแบค็ จัดซ้ือกระสอบทราย 1,175.00          22 ต.ค.61 011/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

12 3300101235609 นางนุชนารถ  ถมโพธิ์ จัดซ้ือทราย 2,800.00          22 ต.ค.61 012/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

13 5300100028100 นายวิรัช  ถมโพธิ์ จ้างเหมาดูดส่ิงปฏกิูล 1,200.00          29 ต.ค.61 007/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

14 1300100003643 นายปฐม  ปานกระทอน จ้างเหมาจัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1,728.00          29 ต.ค.61 006/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

15 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน พฤศจิกายน 2561(ส้านักปลัด) 555.00             31 ต.ค.61 015/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

16 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน พฤศจิกายน 2561(กองศึกษา) 645.00             31 ต.ค.61 016/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

17 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน พฤศจิกายน 2561 600.00             31 ต.ค.61 017/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

18 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.61(ส้านักปลัด) 9,500.00          31 ต.ค.61 018/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

19 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.61(กองคลัง) 5,400.00          31 ต.ค.61 019/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

20 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.61(กองช่าง) 7,610.20         31 ต.ค.61 020/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

21 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.61(กองสาธารณสุข) 33,100.00         31 ต.ค.61 021/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

22 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.61(กองการศึกษา) 200.00             31 ต.ค.61 021.1/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

23 นายโต๊ะ เรืองประโดก จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 7,040.00          1 พ.ย.61 022/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่  1  (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2561  ถึง  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2561)

เทศบาลต าบลบา้นโพธิ ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลสนับสนุน



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวม
เลขประจ าประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิง
ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลสนับสนุน

24 นายลัด ส่วนบญุ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 7,040.00         1 พ.ย.61 023/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

25 นางส้ารวย  จัดโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 7,040.00          1 พ.ย.61 024/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

26 นายสุเทพ ปราบงูเหลือม จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 7,040.00          1 พ.ย.61 025/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

27 นางสมหมาย มินพมิาย จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 7,040.00          1 พ.ย.61 026/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

28 นายช่อ อ่อนขาว จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 7,040.00          1 พ.ย.61 027/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

29 นายเล่ียม ของโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 7,040.00          1 พ.ย.61 028/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

30 นายบญุเรือง  รอดสวัสด์ิ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 7,040.00          1 พ.ย.61 029/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

31 5300100073211 นายมานิตย์  ปล้องงูเหลือม จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5273 4,200.00         5 พ.ย.61 008/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

32 0303549000054 หจก.เอวีโปรดักส์ เซนเตอร์ จัดซ้ือสเปร์ยกระปอ๋งกันยุง 3,000.00         7 พ.ย.61 024/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

33 0303553003356 หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต์ 481.50            13 พ.ย.61 026/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

34 0303549000054 หจก.เอวีโปรดักส์ เซนเตอร์ จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,274.00         16 พ.ย.61 027/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

35 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงพน่ยุงปอ้งกันไข้เลือดออก 700.00            20 พ.ย.61 029.1/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

36 0303559001312 หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,120.00         30 พ.ย.61 034/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

37 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน ธันวาคม 2561(ส้านักปลัด) 525.00            30 พ.ย.61 001/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

38 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมเดือน ธันวาคม 2561(กองศึกษา) 915.00            30 พ.ย.61 002/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

39 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน ธันวาคม 2561 620.00            30 พ.ย.61 003/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

40 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.61(ส้านักปลัด) 7,480.00         30 พ.ย.61 004/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

41 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.61(กองคลัง) 3,000.00         30 พ.ย.61 005/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

42 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.61(กองช่าง) 5,700.00         30 พ.ย.61 006/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

43 0305546001817 บริษทั เกณิกา จ้ากัด จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.61(กองสาธารณสุข) 26,280.00        30 พ.ย.61 007/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

44 นายโต๊ะ เรืองประโดก จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          30 พ.ย.61 030/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

45 นายลัด ส่วนบญุ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          30 พ.ย.61 031/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

46 นางส้ารวย  จัดโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          30 พ.ย.61 032/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

47 นายสุเทพ ปราบงูเหลือม จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          30 พ.ย.61 033/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

48 นางสมหมาย มินพมิาย จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          30 พ.ย.61 034/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

49 นายช่อ อ่อนขาว จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          30 พ.ย.61 035/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวม
เลขประจ าประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิง
ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลสนับสนุน

50 นายเล่ียม ของโพธิ์ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          30 พ.ย.61 036/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

51 นายบญุเรือง  รอดสวัสด์ิ จา้งเหมาบริการบุคคล ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป 6,080.00          30 พ.ย.61 037/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

52 0305551001323 บริษทั อาร์พซีี มาร์เก็ตต้ิง จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน 300.00            6 ธ.ค.61 045/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

53 0305551001323 บริษทั อาร์พซีี มาร์เก็ตต้ิง จดัซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน 860.00            6 ธ.ค.61 046/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

54 0303553003356 หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี จัดซ้ือน้้ายาหล่อเย็น 192.60            6 ธ.ค.61 048/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

55 0303549000054 หจก.เอวีโปรดักส์ เซนเตอร์ จ้างเหมาจัดท้าตรายาง 1,270.00         6 ธ.ค.61 011/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

56 1300100003643 นายปฐม  ปานกระทอน จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนิวส์ โครงการฯ 432.00            7 ธ.ค.61 013/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

57 0107561000196 บริษทั ดูโฮม จ้ากัด จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 477.00            27 ธ.ค.61 055/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

58 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้้าด่ืมโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 1,800.00          24 ธ.ค.61 056/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

59 0107561000196 บริษทั ดูโฮม จ้ากัด จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 2,379.00         24 ธ.ค.61 057/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

60 1300100003643 นายปฐม  ปานกระทอน จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ 450.00            24 ธ.ค.61 018/2562 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

รวมทั้งสิ้น 304,474.30     

 

(นางมลิวรรณ  ส้มสาย)

ผู้อ้านวยการกองคลัง

  

           (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                                            (นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์)

            ปลัดเทศบาลต้าบลบา้นโพธิ ์                                            นายกเทศมนตรีต้าบลบา้นโพธิ์

(-สามแสนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบสตางค์-)

(นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล)

เจ้าหน้าที่



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวม
เลขประจ าประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิง
ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลสนับสนุน



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงินรวม
เลขประจ าประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิง
ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลสนับสนุน












