


ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (6)

(2) (5)
1 เทศบำลต ำบลบำงละมุง บริกำรเก็บขนและก ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 300.00              20 มค 64 พม 0707.08/239 กค 0405.4/ว 322

เดือน ม.ค. 64
2 ร้ำนรุ่งนภำ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือน ธ.ค. 63 200.00              7 มค 64 พม 0707.08/194 กค (กวจ)0405.2/ว 119

3 0205542005070 บริษัท ศรีรำชำกิจกำรยำง จ ำกัด เปล่ียนแบตเตอรร่ีรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 3,900.00           27 มค 64 พม 0707.08/268 กค 0405.4/ว 322
กร 3638 ชลบุรี

4 เทศบำลต ำบลบำงละมุง บริกำรเก็บขนและก ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 300.00              17 กพ 64 พม 0707.08/318 กค 0405.4/ว 322
เดือน ก.พ. 64

5 1311000093056 นำยกฤษดำ  บุญพร้อม ซ่อมแซมประตูเล่ือนห้องน้ ำอำคำรเรือนนอน (อ. 8) 4,400.00           2 กพ 64 พม 0707.08/292 กค 0405.4/ว 322

6 0205535001901 บริษัท วัฒนซิสเท็ม เมช่ัน จ ำกัด ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,500.00           1 กพ 64 พม 0707.08/288 กค 0405.4/ว 322
ย่ีห้อ Epson Ing Tank รุ่น L210

7 1209600072155 ร้ำน เจริญทรัพย์ มำร์เก็ตต้ิง ทรัพย์พลำย ซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ืองอำคำรเรือนนอน (อ.6,อ.7) 4,000.00           17 กพ 64 พม 0707.08/315 กค 0405.4/ว 322

8 ร้ำนรุ่งนภำ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือน ม.ค. 64 200.00              18 กพ 64 พม 0707.08/194 กค (กวจ)0405.2/ว 119

9 3209600197973 ร้ำน เอสพี เซอร์วิส ซ่อมแซมครุภัณฑ์งำนบ้ำน-งำนครัว 2,620.00           1 มีค 64 พม 0707.08/385 กค 0405.4/ว 322
เคร่ือ.ซักผ้ำ 2 เคร่ือง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม 2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564)

สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรกำรุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (6)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม 2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564)

สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรกำรุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี

10 1209600072155 ร้ำน เจริญทรัพย์ มำร์เก็ตต้ิง ทรัพย์พลำย ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,800.00           1 มีค 64 พม 0707.08/386 กค 0405.4/ว 322

11 ร้ำนรุ่งนภำ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำเดือน ก.พ. 64 190.00              15 มีค 64 พม 0707.08/429 กค (กวจ)0405.2/ว 119

12 1311000093056 นำยกฤษดำ  บุญพร้อม ซ่อมแซมล็อคกุณแจประตู (อ.11) 700.00              16 มีค 64 พม 0707.08/430 กค 0405.4/ว 322

21,110.00        



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(1) เลขประจ ำตัวประชำชน (3) (4) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง (6)

(2) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม 2564 ถึงเดือน มีนำคม 2564)

สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรกำรุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันท่ี เลขท่ี


