
ล ำดบั เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุล
ที่ เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน
1 3920600241307 ร้ำนไก่กำรพิมพ์ จ้ำงเหมำท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพันธ์ "โครงกำรรณรงค์ 1,720.00    9-เม.ย.-64 10/21 3

ปอ้งกันและลดอุบตัิเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล

สงกรำนต์ ป ี2564"

2 3800700760919 นำยประเทือง  ปำนแก้ว จ้ำงเหมำจัดสถำนที ่เตน็ท์ โตะ๊ เก้ำอ้ี ฯลฯ 5,000.00    19-เม.ย.-64 1/30 3
"โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตทุำงถนน
ในชว่งเทศกำล สงกรำนต ์ปี ๒๕๖๔"

3 3800700069957 ร้ำนพรไสวปะยำง จ้ำงปะยำงล้อหน้ำขวำรถตักดินเอนกประสงค์ 2 แผล 400.00       19-เม.ย.-64 12/20 2
ทะเบยีนรถ ตค 3601

4 1809900499469 ร้ำนทวีศักดิ์กำรชำ่ง จ้ำงเหมำปะยำงล้อหลังขวำดำ้นในรถบรรทุกขยะ 150.00       27-เม.ย.-64 1/32 2
ทะเบยีนรถ 81-8948 นศ

5 1800700091425 ร้ำนชำ่งบ่ำว จ้ำงเปลี่ยนยำงในล้อหน้ำ,เปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครือ่ง 200.00       29-เม.ย.-64 2/2 2
ทะเบยีนรถขวม 582

6 3920600241307 ร้ำนไก่กำรพิมพ์ จ้ำงเหมำท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพันธ์ 430.00       7-พ.ค.-64 10/20 3
(ศูนย์กักตัวผู้ปว่ย โควิด -19)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่3  (เดอืน เมษำยน -มถุินำยน  พ.ศ. 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงหลง อ ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เอกสำรอ้ำงอิง



ล ำดบั เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุล
ที่ เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

เอกสำรอ้ำงอิง

7 3800700012858 ร้ำนธำรำ จัดซ้ือพัดลม (ศูนยกั์กตัวผู้ปว่ย โควดิ-19) 4,680.00    7-พ.ค.-64 7/21 3

8 0933553000521 หจก.สุชนม ์เฮลธ์ แคร์ จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรแพทย ์(ศูนยกั์กตัวผู้ป่วย โควิด-19) 9,590.00    7-พ.ค.-64 S64125 3

9 1800700091425 ร้ำนชำ่งบ่ำว จ้ำงเปลี่ยนยำงในล้อหน้ำ ทะเบยีนรถ 1 กฐ 2754 120.00       14-พ.ค.-64 2/11 2

10 3800700765350 นำยสมคิด  พงศำปำน จ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 200.00       18-พ.ค.-64 3/007 3
รับรองกำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำ อบต.นำงหลง ครั้งที่ 1/2564

11 3800700765350 นำยสมคิด  พงศำปำน จ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 450.00       21-พ.ค.-64 4/007 3
รับรองกำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำ อบต.นำงหลง ครั้งที่ 2/2564

12 3800700765350 นำยสมคิด  พงศำปำน จ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 500.00       28-พ.ค.-64 5/007 3
รับรองกำรประชุมสภำ อบต.นำงหลง สมัยสำมัย

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

13 3800700765350 นำยสมคิด  พงศำปำน จ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 3,150.00    14-ม.ิย.-64 7/4-10 3
"โครงกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบำ้"



ล ำดบั เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตผุล
ที่ เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

เอกสำรอ้ำงอิง

14 3800700005665 ร้ำนนิวแสงฟ้ำ จัดซ้ือหวัเติมลมยำงแบบยำว (ใช้กับถังเติมลม) 280.00       16-ม.ิย.-64 4/5 2

15 3102000217528 นำงไมตรี หลวงบ ำรุง จดัซ้ือใบตดัหญำ้ 16" (ใชกั้บเครื่องตดัหญำ้แบบสะพำย) 280.00       25-ม.ิย.-64 2/3 2

27,150.00  

หมำยเหตุ : เหตุผลสนับสนุน     1. คือ ตำมหนังสือกรมบญัชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว.322 ลว.24/8/60 (เรื่องกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไม่เกิน 5,000 บำท ไม่ต้องลงระบบ e-GP)
                                      2. คือ จัดซ้ือจัดจ้ำง ตำม 79 วรรคสอง (กรณเีร่งด่วน) ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560
                                      3. คือ จัดซ้ือจัดจ้ำง ตำมหนังสือกรมบญัชีกลำง ที่ กค (กวจ.)0405.2/ว.119 ลว. 7 มี.ค.61 (เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม กำรจัดงำน กำรประชุมของภำครัฐ)

ผลรวมทัง้สิ้น (-สองหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยห้ำสิบบำทถ้วน-)


