
ล ำด ั

บที่
เลขบตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

1 เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน

2 3 4 5 7

1
0305561003337

บรษัิท ครบรุเีคหะ
ภัณฑ ์จ ำกัด

จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ในโครงกำร
จัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำร

    21,000 
 15 ก.ค.

64

112/25

64
(4)

ควบคมุโรคโควดิ 19 จ ำนวน 18 

รำยกำร

2
0305561003337

บรษัิท ครบรุเีคหะ
ภัณฑ ์จ ำกัด

จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ในโครงกำร
จัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำร

      1,340 
 29 ก.ค.

64

113/25

64
(4)

ควบคมุโรคโควดิ 19 จ ำนวน 11 

รำยกำร

3
0303561003769

หจก.ภักดศีลิป์ 
สโตร์

จัดซือ้เครือ่งนอนและเครือ่งใชใ้น
โครงกำรจัดตัง้ศนูย์

    37,840 
 15 ก.ค.

64

110/25

64
(4)

ปฏบิตักิำรควบคมุโรคโควดิ 19 

จ ำนวน 13 รำยกำร

4
0303561003769

หจก.ภักดศีลิป์ 
สโตร์

จัดซือ้ถงุยังชพีและวสัด-ุอปุกรณ์
ในโครงกำรจัดตัง้ศนูย์

    12,936 
 15 ก.ค.

64

111/25

64
(4)

ปฏบิตักิำรควบคมุโรคโควดิ 19 

จ ำนวน 14 รำยกำร

5 3300200429045
นำงขนั สนตะคุ

จำ้งเหมำจัดหำอำหำรส ำหรับผูก้ัก
ตวั ตำมโครงกำร 42,000   

 9 ก.ค.64
83/256

4
(4)

จัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรควบคมุโรคโควดิ 19 

จ ำนวน 20 คน

6 3300700127501รำ้นโชคชยัปริน้สกรนีจำ้งเหมำจัดท ำป้ำยไวนลิองิคเ์จ็ทประชำสมัพันธ์3,700     

 15 ก.ค.

64 84/2564
(4)

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศเผยแพรก่ำรจดัซือ้จดัจำ้งเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่พสัดุ

ส ำหรบักำรป้องกนั ควบคมุ หรอืรกัษำโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแชะ  อ ำเภอครบรุ ี จงัหวดันครรำชสมีำ

ชือ่

ผูป้ระกอบกำร (3)
รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จด้จำ้ง

จ ำวนเงนิ

รวมที่

จดัซือ้

เอกสำรอำ้งองิ 6
เหตผุล

สนบัสนุ

นวนัที่ เลขที่



ล ำด ั

บที่
เลขบตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

1 เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน

2 3 4 5 7

ชือ่

ผูป้ระกอบกำร (3)
รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จด้จำ้ง

จ ำวนเงนิ

รวมที่

จดัซือ้

เอกสำรอำ้งองิ 6
เหตผุล

สนบัสนุ

นวนัที่ เลขที่

ตำมโครงกำรจัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรควบคมุโรคโควดิ 19 

จ ำนวน 19 ป้ำย

7 3300200425449 นำงรจนำ เข็มกลำง

จำ้งเหมำจัดหำอำหำรส ำหรับผูก้ัก
ตวั ตำมโครงกำร 37,800    17 ส.ค. 6494/2564

(4)

จัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรควบคมุโรคโควดิ 19 

บำ้นพนำหนองหนิ หมู ่7 จ ำนวน 18 คน 14 วนั

8
3300200429045

นำงขนั สนตะคุ

จำ้งเหมำจัดหำอำหำรส ำหรับผูก้ัก
ตวั ตำมโครงกำร 21,000    11 ส.ค. 6493/2564

(4)

จัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรควบคมุโรคโควดิ 19 

บำ้นขำคมี หมู ่6  จ ำนวน 10 คน 14 วนั

9 3300200045093นำงส ำรำญ สขุประเสรฐิ

จำ้งเหมำจัดหำอำหำรส ำหรับผูก้ัก
ตวั ตำมโครงกำร 54,600    30 ก.ค. 6491/2564

(4)

จัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิำรควบคมุโรคโควดิ 19 

บำ้นหนองรัง หมู ่2  จ ำนวน 26 คน 14 วนั

10 0303561003769

หจก.ภักดศีลิป์ 
สโตร์

จัดซือ้ถงุยังชพีและวสัด-ุอปุกรณ์
ในโครงกำรจัดตัง้ศนูย์

    21,400 
 13 ส.ค.

64

139/25

64
(4)

ปฏบิตักิำรควบคมุโรคโควดิ 19 

จ ำนวน 9 รำยกำร

11 0303561003769

หจก.ภักดศีลิป์ 
สโตร์ จัดซือ้ถงุยังชพี ตำมโครงกำรป้องกันควบคมุและเฝ้ำระวงั9,860      25 ม.ค. 6546/2565

(4)

กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙)  จ ำนวน 6 รำยกำร

12 0303561003769

หจก.ภักดศีลิป์ 
สโตร์ จัดซือ้ถงุยังชพี ตำมโครงกำรป้องกันควบคมุและเฝ้ำระวงั19,680    4 ก.พ. 6551/2565

(4)

กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 



ล ำด ั

บที่
เลขบตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

1 เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน

2 3 4 5 7

ชือ่

ผูป้ระกอบกำร (3)
รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จด้จำ้ง

จ ำวนเงนิ

รวมที่

จดัซือ้

เอกสำรอำ้งองิ 6
เหตผุล

สนบัสนุ

นวนัที่ เลขที่

(Covid-๑๙)  จ ำนวน 6 รำยกำร

13 0303561003769

หจก.ภักดศีลิป์ 
สโตร์ จัดซือ้ถงุยังชพี ตำมโครงกำรป้องกันควบคมุและเฝ้ำระวงั18,600    1 ม.ีค. 65 63/2565

(4)

กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙)  จ ำนวน 6 รำยกำร

14 0107561000196บรษัิท ดโูฮม จ ำกัด (มหำชน)จัดซือ้วสัดกุอ่สรำ้งตำมโครงกำรป้องกันและควบคมุ7,683      13 ม.ค. 6542/2565 (4)

โรคตดิตอ่กรณีตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
จ ำนวน 6 รำยกำร

15 0305561003337

บรษัิท ครบรุเีคหะ
ภัณฑ ์จ ำกัด จัดซือ้วสัดกุอ่สรำ้งตำมโครงกำรป้องกันและควบคมุ270         14 ม.ค. 6543/2565

(4)

โรคตดิตอ่กรณีตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙
จ ำนวน 6 รำยกำร

รวมท ัง้ส ิน้ ######

หมำยเหต ุ: เง ือ่นไขกำรบนัทกึขอ้มลู

(1) ระบลุ ำดับทีเ่รยีงตำมล ำดับวนัทีท่ีม่กีำรจัดซือ้จัดจำ้ง

(2) ระบเุลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษีหรอืเลขประจ ำตัวประชำชนของผูป้ระกอบกำร

(3) ระบชุือ่ผูป้ระกอบกำร

(4) ระบรุำยกำรพัสดทุีจั่ดซือ้จัดจำ้งในแตล่ะครัง้ เชน่ ซือ้วสัดสุ ำนักงำน ซือ้น ้ำมันเชือ้เพลงิ จำ้งซอ่มรถยนต ์เป็นตน้

(5) ระบจุ ำนวนเงนิรวมทีม่กีำรจัดซือ้จัดจำ้งในแตล่ะครัง้ กรณีทีใ่บเสร็จรับเงนิมหีลำยรำยกำรใหร้วมจ ำนวนเงนิทีจั่ดซือ้จัดจำ้งทกุรำยกำร

(6) ระบวุนัที/่เลขทีข่องสัญญำหรอืขอ้ตกลงเป็ฯหนังสอื หรอืหลักฐำนกำรเบกิจำ่ย เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ

(7) ระบเุหตผุลสนับสนุนในกำรจัดซอ้จัดจำ้งนัน้ โดยใหร้ะบเุป็นเลขอำ้งองิ ดังนี้

(1) หมำยถงึ กำรจัดซอ้จัดจำ้งตำมหนังสอืกรมบญัชกีลำง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที ่24 สงิหำคม 2562 



ล ำด ั

บที่
เลขบตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ/ี

1 เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน

2 3 4 5 7

ชือ่

ผูป้ระกอบกำร (3)
รำยกำรพสัดทุ ีจ่ดัซือ้จด้จำ้ง

จ ำวนเงนิ

รวมที่

จดัซือ้

เอกสำรอำ้งองิ 6
เหตผุล

สนบัสนุ

นวนัที่ เลขที่

ยกเวน้กำรจัดซือ้จัดจำ้งตำมระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

(2) หมำยถงึ กำรจัดซือ้จัดจำ้งตำมระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง 

(3) หมำยถงึ กำรจัดซือ้จัดจำ้งตำมหนังสอืคณะกรรมกำรวนิจิฉัยปัญหำกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ

ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่9 มนีำคม 2561

(4) หมำยถงึ กำรจัดซือ้จัดจำ้งกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจำก 1-3


