


วันท่ี เลขท่ี
ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือนเม.ย.63 (เดือนมี.ค.63)
C3.IAH.00.ฉจ.023.63
ค่าถ่ายเอกสาร ผตป.กบญ.(ก3) ประจ้าเดือนเมษายน 2563
C3.IAH.50.ฉจ.026.63
ค่าถ่ายเอกสาร ผจซ.กบญ.(ก3) ประจ้าเดือนเมษายน 2563
C3.IAH.60.ฉจ.027.63
ค่าถ่ายเอกสาร ผบส.กบญ.(ก3) ประจ้าเดือนเมษายน 2563
C3.IAH.40.ฉจ.025.63
ลวดเสียบกระดาษม้า, เทปลบค้าผิดตราช้างฯ
C3.IAH.50.ฉจ.028.63.
ค่าถ่ายเอกสาร ผจซ.กบญ.(ก3) ประจ้าเดือนเมษายน 2563
C3.IAH.60.ฉจ.027.63
ราง WD 4040,ใบเล้ือย,เคเบ้ิลไท,กาว 2 หน้า 3 (ผบพ.)
C3.IAH.30.ฉจ.031.63
ราง WD 4040 จ้านวน 2 เส้น (ผจซ.)
C3.IAH.60.ฉจ.029.63
ราง WD 4040 จ้านวน 2 เส้น (ผจซ.)
C3.IAH.60.ฉจ.029.63
ตรายางขนาด R4 (ผบส.)
C3.IAH.30.ฉจ.030.63
ค่าถ่ายเอกสาร ผจซ.กบญ.(ก3) ประจ้าเดือนพฤษภาคม
2563 C3.IAH.60.ฉจ.032.63
กระดาษ AA A4, ปกสี A4,เทปลบค้าผิดตราช้างฯ
(6,421.07) C3.IAH.00.ฉจ.033.63

1

2  3730300615858 นางมาลี สีหะโมรา        243.00 12/5/2563 2000848681 3

1  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน)     2,360.00 15/4/2563 2100119636

3

4  3730300615858 นางมาลี สีหะโมรา        283.00 12/5/2563 2000848681 3

3  3730300615858 นางมาลี สีหะโมรา        462.00 12/5/2563 2000848681

3

6  3730300615858 นางมาลี สีหะโมรา        462.00 13/5/2563 2000848681 3

5  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี        387.00 13/5/2563 2000849404

3

8  3730300445065 ร้านบ้านขายไฟไลท์ต้ิง        210.00 21/5/2563 2000901806 3

7  3730300445065 ร้านบ้านขายไฟไลท์ต้ิง     1,004.00 21/5/2563 2000913126

3

11  3730300615858 นางมาลี สีหะโมรา        459.50 4/6/2563 2000956684

3

10  1730501135695 ตรายาง BY ต้นน้้า        190.00 21/5/2563 2000901729 3

9  3730300445065 ร้านบ้านขายไฟไลท์ต้ิง        210.00 21/5/2563 2000901806

เหตุผล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคักเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ .ศ. 2563)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
ล าดับ

ท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

3

12  0735547002121 บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี     6,001.00 4/6/2563 2000956767



วันท่ี เลขท่ี
เหตุผล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคักเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ .ศ. 2563)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
ล าดับ

ท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือน พ.ค.63
C3.IAH.00.ฉจ.034.63

รวมท้ังส้ิน 12,941.50  

หมายเหตุ : เง่ือนไขการกรอกข้อมูล
(1) ระบุล้าดับท่ีเรียนตามล้าดับวันท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้างพิมพ์หนังสือ จ้างซ่อมรถราชการ เป็นต้น
(5) ระบุจ้านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีสัญญาหรือข้อตกลง หรือหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน เช่น เลขท่ีใบเสร็จรับเงินหรือใบส้าคัญการรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี
1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560
             ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
             ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2562
4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3

113  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน)        670.00 10/6/2563 2190002020


