
วันที่ เลขที่

1 3560500269980 เชียงรายเอน็ทอร์ซอฟต์ ค่าต่ออายุเว็ปไซต์           4,000.00 1/10/2561 006/2562 1

2 3570700924531 นายประจักษ ์ค าทรีะ
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับ
ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาล
ต าบลทา่สาย

             475.00 3/10/2561 008/2562 1

3 3560100349625 ส.เคร่ืองเย็น ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ กองคลัง           3,650.00 4/10/2561 011/2562 1

4 3570700924531 นายประจักษ ์ค าทรีะ
ค่าอาหารประชุมสภา สมยัวิสามญั สมยัที่
 4

          2,520.00 5/10/2561 012/2562 1

5 0573549000648 หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์
ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินส์เตอร์ เพื่อใช้งาน
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

             800.00 8/10/2561 015/2562 1

6 3570400250942 นายประมวล พมิโสดา
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบยีน กจ 
8809 ชร

          1,000.00 8/10/2561 016/2562 1

7 0575554000768 บรัษทั วิทวัสการค้า จ ากดั ค่าเคร่ืองรันนิ่ง เพื่อใช้งานจัดเกบ็รายได้              470.00 11/10/2561 005/2562 1

8 0575554000768 บรัษทั วิทวัสการค้า จ ากดั ค่าวัสดุอปุกรณ์โครงการฝึกอบรม สัมนาฯ           3,000.00 16/10/2561 010/2562 1

9 1570700168676 ทเีด็ด
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ จ านวน 2 ปา้ย 
ตามโครงการฝึกอบรมสัมนาฯ

          2,360.00 16/10/2561 020/2562 1

10 1570700168676 ทเีด็ด
ค่าปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์ 
ตามโครงการจัดกจิกรรมตักบาตรเทโวโร
หะ เนื่องในวันออกพรรษา

          1,440.00 18//10/2561 022/2562 1

11 0575554000768 บรัษทั วิทวัสการค้า จ ากดั
ค่าวัสดุส านกังาน กองคลัง จ านวน 9 
รายการ

          1,561.00 18/10/2561 012/2562 1

12 0575554000768 บรัษทั วิทวัสการค้า จ ากดั ค่าวัสดุไฟฟา้ กองคลัง จ านวน 2 รายการ           1,596.00 18/10/2561 013/2562 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดับที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่
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ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดับที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
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จ านวนเงินรวม
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(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

13 3630600329002 นางพจนา ภริูโรจน์
จ้างเหมาท าพวงมาลา ตามดครงการจัด
กจิกรรมวันปยิมหาราช

          1,000.00 22/10/2561 023/2562 1

14 1579900175003 นายจิรศักด์ิ  แกว้อา้ย ค่าซ่อมรถ นข 2161 ชร           1,260.00 24/10/2561 025/2562 1

15 3570700924531 นายประจักษ ์ค าทรีะ
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

             300.00 24/10/2561 026/2562 1

16 0573560005847 หจก.ผลไสววัสดุกอ่สร้าง
ค่าวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบ
ถังเกบ็น้ าของ ศพด.

             650.00 25/10/2561 014/2562 1

17 0575558002463 บ.อซูีซุเชียงราย ทรัคเซอร์วิส จ ากดั
ค่าซ่อมรถน้ าดบเัพลิงทะเบยีน บล 9945
 ชร

41,668.52        25/10/2561 027/2562 1

18 3570101363842 ร้านจิตรเจริญ
ค่าซ่อมเล่ือยยนต์ เพื่อใช้งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

2,630.00          26/10/2561 028/2562 1

19 0575551000155 บ.โตโยต้าเชียงราย
ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามนัเคร่ือง ทะเบยีน กร 
927 ชร

4854.59 29/10/2561 029/2562 1

20 1570700168676 ทเีด็ด ค่าปา้ยประชัมสัมพนัธ์ จ านวน 1 ปา้ย 345.00             31/10/2561 031/2562 1

21 0573560004778
หจก.กระจกรถยนต์ พรประเสริฐการ
ช่าง

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจก)
หนา้รถพร้อมติดต้ัง ทะเบยีน 180 ชร

4,500.00          2/11/2561 021/2562 1

22 3570400250942 นายประมวล พมิโสดา ค่าซ่อมรถทะเบยีน กจ 8809 ชร 800.00             2/11/2561 033/2562 1
23 0575549000020 บ.เวิลด์เคม ีคอลซัพพลาย จ ากดั ค่าซ้ือทรายอะเบท 3,450.00          8/11/2561 027/2562 1
24 0575554000768 บรัษทั วิทวัสการค้า จ ากดั ค่าวัสดุส านกังาน ส านกัปลัด 3,450.00          8/11/2561 028/2562 1
25 0573549000648 หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านกัปลัด 1,390.00          8/11/2561 029/2562 1



วันที่ เลขที่
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26 0573549000648 หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์
ค่าตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 
รหสั 416 58 0095 และโนค๊บค๊ รหสั
 416 57 0081 ของกองช่าง

680.00             14/11/2561 036/2562 1

27 0575554000768 บรัษทั วิทวัสการค้า จ ากดั ค่าจ้างท าตรายาง เพื่อใช้งานกองคลัง 1,860.00          22/11/2561 038/2562 1
28 0575549000020 บ.เวิลด์เคม ีคอลซัพพลาย จ ากดั ค่าซ้ือน้ ายาพน่หมอกควัน จ านวน 6 ขวด 3,787.80          22/11/2561 031/2562 1
29 0573560005847 หจก.ผลไสววัสดุกอ่สร้าง ค่าซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ลวด) 385.00             22/11/2561 032/2562 1

30 3570101630441 ปรายฟา้ไมโ้ครงปา้ย
ค่าท าปา้ยไมป้ระชาสัมพนัธ์การช าระภาษี
 ประจ าป ี2562

800.00             28/11/2561 041/2562 1

31 3570700924531 นายประจักษ ์ค าทรีะ
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุม
คณะกรรมการพฒันาญ ทต.ทา่สาย

475.00             29/11/2561 042/2562 1

32 0573560005847 หจก.ผลไสววัสดุกอ่สร้าง ค่าซ้ือวัสดุกกอ่สร้าง จ านวน 5 รายการ 1,145.00          3/12/2561 040/2562 1
33 0575554000768 บรัษทั วิทวัสการค้า จ ากดั ค่าท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 690.00             4/12/2561 044/2562 1
34 0575554000768 บรัษทั วิทวัสการค้า จ ากดั ค่าท าตรายาง กองช่าง 5 รายการ 1,045.00          11/12/2561 046/2562 1
35 1570700168676 ทเีด็ด ค่าท าปา้ย ตามโครงการแข่งขันกฬีาศพด . 450.00             14/12/2561 047/2562 1
36 0573549000648 หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ ค่าซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ(สายแจ๊ค) 790.00             14/12/2561 047/2562 1

37 0573533000325 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร
ค่าวัสดุ กจิกรรมที่ 7.3 ค่าพนัธุไ์ม ้พนัธุ์
พชื ผักสวนครัว

240.00             17/12/2561 049/2562 1

38 3570101692129 นางกนัต์สิน ี สุขแกว้
ค่าตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกฬีา ศพด.

2,000.00          18/12/2561 049/2562 1

39 1570700168676 ทเีด็ด
จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ จ านวน 8 ปา้ย
 ตามโครงการของขวัญปใีหมข่อง
กระทรวงมหาดไทย

2,940.00          18/12/2561 050/2562 1



วันที่ เลขที่
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เทศบาลต าบลท่าสาย
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40 3570101671765 ร้านพมิพดี์
ค่าท าปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตาม
โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ

2,160.00          18/12/2561 051/2562 1

41 3570700924531 นายประจักษ ์ค าทรีะ
ค่าอาหารประชุมสภา สมยัสามญั สมยัที่
 4

2,520.00          20/12/2561 052/2562 1

รวมทั้งสิ้น 111,137.91      

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

(1) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(6) ระบุวนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

หมายเหต ุ :  เงื่อนไขการบันทึกขอ้มลู

(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 


