
ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ี

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผล
สนับสนุน

1  0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด สำขำศรีเทพ ค่ำส่งไปรษณีย์ เดือน พ.ค.2563 813 1/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท(บง)64/2563 1
2 หจก.เมืองเกษตร 888 ผงก ำจัดปลวกฟูรำดำน 160 1/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 66/2563 1
3  3670600194433 นำยประหยัด ใจเย็น จัดซ่อมหม้อลมเบรครถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-5160 ลบ. 1,700.00 1/7/2563

เลขท่ี น.3 ศท. (กป.)193/2563 ลว. 1 
ก.ค. 2563 1

4  3601200255924 ร้ำนอมรเคร่ืองมือ
จัดซ้ือเคร่ืองมือช่ำงใช้งำนก่อสร้ำงปรับปรุงระบบจ ำหน่ำยสถำนีไฟฟ้ำวิเชียร
บุรี - บ้ำนคลองกระจัง (จุดท่ี5) 1,550.00 1/7/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)191/2563 ลว. 1 
ก.ค. 2563 1

5  0105546095724 บริษัท ไปรษณ๊ย์ไทย จ ำกัด สำขำศรีเทพ ค่ำไปรษณีย์ เดือน เม.ย.2563 93 1/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท(บง)63/2563 1

6  3670101251334 นำยประสิทธ์ิ โพธ์ิศรี
จัดจ้ำงซักผ้ำปูท่ีนอนห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้องประจ ำเดือน กรกฎำคม 
2563 1,000.00 2/7/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)194/2563 ลว. 2 
ก.ค. 2563 1

7  0735547002121
บริษัท สมำร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ำกัด จัดซ้ืหมึกพิมพ์ TONER BROTHER TN-3350 3,745.00 2/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 67/2563 1

8  3670600123099 นำงพงษ์ชนะ พรหมพงษ์ ค่ำจ้ำงรักษำควำมสะอำดส ำนักงำน กฟส.ศรีเทพ ประจ ำเดือน มิ.ย.2563 4,290.00 2/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง)จ.47/2563 1
9  3670600123781 นำยอรัณย์ดร จุ้ยหนองเมือง จัดซ้ือผ้ำต่วนสีเหลือง (กิจกรรมวันท่ี 28 มิ.ย.2563) 450 3/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 68/2563 1

10  0673554000391 หจก.บุญเลิศเพำเวอร์
จ้ำงเหมำค่ำแรงก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย ตำมใบส่ังจ้ำง น.3 ศท.(กป)
จ.17/2563 ลว.24มิ.ย.2563 39,999.81 3/7/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป)จ.17/2563 ลว.24
มิ.ย.2563 1

11  3160200196263 ร้ำน มหำนคร เคมีไฟร์
จัดจ้ำงเติมน้ ำยำถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนำด 5 ปอนด์ ประจ ำรถยนต์หมำย
เขทะเบียน 81-4746 ลบ. 200 8/7/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)198/2563 ลว. 8 
ก.ค. 2563 1

12  3129900352169 ร้ำนกิจรุ่งเรือง ซ้ือธงตรำสัญลักษณ์ วปร.(กิจกรรมวันท่ี 28 มิ.ย.2563) 300 8/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 69/2563 1
13  0675553000089 บริษัท โฮมทอง จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่) จัดซ้ือกระดำษทิชชู,น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 1,246.00 9/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 71/2563 1

14  0673537000574 หจก.เจนณรงค์ฟำร์ม

ขออนุมัติจัดซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ เพ่ือใช้ในงำน ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย 
บริษัทพรีไซซ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด(มหำชน)หมู่ 8 ต.หนองย่ำงทอย อ.ศรีเทพ 
จ.เพชรบูรณ์ 6,821.25 10/7/2563 เลขท่ี 3001716725 1

15  1670600011316 นำยสมบูรณ์ ด ำหริ
จ้ำงซ่อมแซมชุดโทรทัศน์วงจรปิด รหัสทรัพย์สิน 580073926-0000 ถึง 
0008 11,320.00 14/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 70/2563 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ ำไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม 2563 ถึง กันยำยน 2563)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอศรีเทพ
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ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
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เหตุผล
สนับสนุน

ก่อสร้ำงปรับปรุงระบบจ ำหน่ำย งำนงบลงทุน จ ำนวน 2 งำน บริเวณ
ดังต่อไปน้ี
1.ปป.บ้ำนศรีเทพน้อย หมู่ 5 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
2.ปป.บ้ำนกุ้งก้ัง หมู่ 10 ต.โคกสะอำด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

17 ร้ำนแสงจันทร์อิเล็กทรอนิคส์ จัดซ้ือรำงปล๊ัก,ถ่ำนไฟฉำย 682 20/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 74/2563 1
18  0673531000076 หจก.สุทธิศรีเทพ จัดซิ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ประจ ำเดือน มิ.ย.2563 (7 รำยกำร) 14,104.01 20/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 72/2563 1
19  0165543000129 บริษัท นิยมศึกษำภัณฑ์ สมุดลงนำมถวำยพระพร (28 ก.ค.2563) 290 21/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 75/2563 1
20  3670600194433 นำยประหยัด ใจเย็น เปล่ียนชุดแป้นเท้ำเหยียบเบรค รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 80-9221 พช. 4,200.00 22/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-203/2563 1
21  1160400099117 ร้ำนศรีเทพหม้อน้ ำ เล่ียนคอยล์เย็นแอร์รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-8652 พช. 2,600.00 22/7/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-205/2563 ลว.22 
ก.ค.2563 1

22 ร้ำน ศ.กำรยำง ปะยำงรถยนต์หมำยแลขทะเบียน 81-8652 พช. 120 22/7/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-207/2563 ลว.22 
ก.ค.2563 1

23  0107537000882 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน มิ.ย.2563 จ ำนวน 23 รำยกำร (Fleet card) 35,339.20 22/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 73/2563 1
24  1160400099117 ร้ำนศรีเทพหม้อน้ ำ เปล่ียนฟิล์มกรองแสง รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 82-3425 พช. 3,700.00 22/7/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-204/2563 ลว.22 
ก.ค.2563 1

25  0107537000882 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด(มหำชน)
จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน 1-31 ก.ค.2563 จ ำนวน 25 ฉบับ (บัตร Fleet
 card) 41,461.80 31/7/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 80/2563 1

26  3670700147739 นำยธีระวัฒน์ คะระนันท์
จ้ำงเหมำซ่อมแซมฝ้ำ-หลังคำ บริเวณหลังคำห้องส่ือสำรอำคำรส ำนักงำน
,ซ่อมพ้ืนกระเบ้ือง-สุขภัณฑ์ห้องน้ ำหญิง 7,300.00 3/8/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(กป)216/2563 1

27  3129900352169 ร้ำนกิจรุ่งเรือง จัดซ้ือธงตรำสัญลักษณ์ สก. ขนำด 60*90 ซม. 300 3/8/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 76/2563 1
28  1101402003886 ร้ำนน้ ำด่ืมนกยูงทอง จัดซ้ือน้ ำด่ืม ก.ค.63 435 3/8/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 76/2563 1
29  3670600123099 นำงพงษ์ชนะ พรหมพงษ์ จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด สนง.กฟส.ศท. เดือน ก.ค.2563 4,290.00 4/8/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 101/2562 1

30  5301500002451

ร้ำนกิจมอเตอร์ 284/7 ม.6 ถ.สำยท่ำ
มะนำว ตลำดล ำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.
ลพบุรี จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 80-6592 ลบ. 5,690.00 5/8/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)213/2563 ลว. 5 
ส.ค. 2563 1

31  0735547002121 บริษัท สมำร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี จก. จัดซ้ือหมึกพิมพ์,ดรัพ ย่ีห้อ RICOH SP230SFNw 10,272.00 5/8/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 78/2563 1

32  0165560000905 บริษัท เรียล ไรเซอร์ จ ำกัด
จัดซ้ือคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ รหัสทรัพย์สิน 532112994-0000 สต.
005/2554 220 18/8/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 85/2563 1

33  0105540100068 บริษัท มิชช่ัน อินโฟ เทคโนโลยี จ ำกัด จัดซ้ือหมึกพิมพ์ TONER Lexmark MS521DN 6,848.00 18/8/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 81/2563 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 

ประจ ำไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม 2563 ถึง กันยำยน 2563)
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอศรีเทพ

116  0673560001522 หจก.นัทธ์ฐภัทรพำณิชย์ 79,435.73 14/7/2563
เลขท่ี น.3/ศท.(กป)/จ.20/2563 ลงวันท่ี 
14 กรกฎำคม 2563
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ก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย งำนงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 รวมจ ำนวน 4 งำน
 บริเวณดังต่อไปน้ี
1.ขข.บ้ำนหนองไฮ หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
2.ขข.บริเวณ ตลำดสดบ้ำนกลำง หมู่ 5 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
3.ขข.บ้ำนเนินถำวร หมู่ 4 ต.นำสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
4.ขข.บ้ำนหนองย่ำงทอย หมู่ 3 ต.หนองย่ำงทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

35  3670600510661 ร้ำนแสงประทีปกำรช่ำง เปล่ียนไฟส่องสว่ำงรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-8652 พช. 2,340.00 20/8/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-220/2563 ลว.20 
ส.ค.2563 1

36  3670600194433 นำยประหยัด ใจเย็น จัดจ้ำงเปล่ียนถ่ำยตำมวำระรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-6832 ลบ. 5,557.04 20/8/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)2182563 ลว. 20 
ส.ค. 2563 1

37  3670600510661 ร้ำนแสงประทีปกำรช่ำง เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-8652 พช. 5,200.00 20/8/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-219/2563 ลว.20 
ส.ค.2563 1

38  3601100429297 ร้ำน ศรีเทพแอร์เซอร์วิส จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศห้องบริกำรลูกค้ำ 13,500.00 20/8/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)221/2563 ลว. 20 
ส.ค. 2563 1

39  3670500708168 นำยโอ๋ ใจเย็น จ้ำงเหมำซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประจ ำปี 2563 31,832.00 20/8/2563
เลขท่ี ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี น.3 ศท.(บต)จ.
22/2563 1

40  5670600019590 ร้ำน เบ็นกำรไฟฟ้ำ
จัดซ้ือสำยไฟฟ้ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนำด 16 ต.มม. , 25 ต.มม. งำน ปป.
ช่วงสถำนีไฟฟ้ำวิเชียรบุรี-บ.คลองกระจัง จุดท่ี 5 อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 2,000.00 20/8/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)217/2563 ลว. 20 
ส.ค. 2563 1

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน
1.ลวดเย็บ
2.ซองน้ ำตำล
3.สมุดปกน้ ำเงิน
4.ท่ีถอนหลวดเย็บ
5.ตรำยำงหมึกในตัว(จ่ำยแล้ว)

42  0673537000574 หจก.เจนณรงค์ฟำร์ม

ค่ำคอนกรีตผสมเสร็จอัดแรง ใช้ในงำน ก่อสร้ำงปรับปรุงระบบจ ำหน่ำย 
บริเวณ ช่วง WIR07 สถำนีฯ วิเชียรบุรี ถึง บ้ำนคลองกระจัง (จุด 4)อ.ศรีเทพ
 จ.เพชรบูรณ์ 8,185.50 27/8/2563 เลขท่ี 3001748345 1
จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (1-31 ส.ค.63)
Fleet card

44  0673531000076 หจก.สุทธิศรีเทพ จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (1-31 ส.ค.63) 9,085.36 1/9/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง.)89/2563 1

45  0673554000391 หจก.บุญเลิศเพำเวอร์
ก่อสร้ำงปรับปรุงระบบจ ำหน่ำย งำนงบลงทุน ปี 2563 จ ำนวน 1 งำน 
บริเวณ บ้ำนหนองบัว หมู่ 6 ต.นำสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 77,145.93 1/9/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(กป)/จ.25/2563 1

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

1

43  0994000165501 ธนำคำรกรุงไทย 45,415.50 31/8/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 88/2563 1

41  0735547002121
บริษัท สมำร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร่ี 
จ ำกัด 4,235.00 20/8/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 82/2563

34  0673560001522 หจก.นัทธ์ฐภัทรพำณิชย์

31,276.10 19/8/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป)/จ.23/2563 ลงวันท่ี 
19 สิงหำคม 2563 1
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ล ำดับ
ท่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ี

เอกสำรอ้ำงอิง
เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผล
สนับสนุน

46  1101402003886 น้ ำด่ืมนกยูงทอง จัดซ้ือน้ ำด่ืม เดือน ส.ค.63 465 1/9/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง) 08/2563 1
47  0105543096169 บริษัท โปร ไอ ที ลิงค์ จ ำกัด ซ้ือกระดำษม้วนชนิด THERMAL (พิมพ์ใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำ) 22,042.00 2/9/2563 เลขท่ี น.3ศท.(บง.)96/2563 1
48  3670600194433 นำยประหยัด ใจเย็น ซ่อมเบรครถยนต์หมำยเลขทะเบียน 80-9221 พช. 1,700.00 3/9/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-228/2563 ลว.3 
ก.ย.2563 1

49  1160400099117 ร้ำนศรีเทพหม้อน้ ำ เปล่ียนสวิตช์แอร์รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-8652 พช. 300 3/9/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-230/2563 ลว.3 
ก.ย.2563 1

50  3670600194433 นำยประหยัด ใจเย็น ซ่อมป้ัมครัชบนรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-8652 พช. 830 3/9/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-227/2563 ลว.3 
ก.ย.2563 1

51  1160400099117 ร้ำนศรีเทพหม้อน้ ำ เปล่ียนสำยพำนแอร์รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 82-3425 พช. 400 3/9/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-229/2563 ลว.3 
ก.ย.2563 1

52 ร้ำน ศ.ยำงเจริญ ปะยำงรถยนต์ล้อหลังด้ำนขวำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-8652 พช. 120 3/9/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-231/2563 ลว.3 
ก.ย.2563 1

53 ร้ำนวีระโฆษณำ จ้ำงท ำป้ำยไวนิลกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ กฟส.ศท.ประจ ำปี 2563 500 21/9/2563 เลขท่ี น.3 ศท.(บง.)90/2563 1

54  3670600195294 ร้ำนเฉลียวผ้ำใบ
ซ้ือเคร่ืองมือช่ำงทีมงำนก่อสร้ำง หมำยเลขงำน 
C-63-C-STHCM.0046.03.1 3,263.50 22/9/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-247/2563 ลว.22 
ก.ย.2563 1

55  3670600194433 นำยประหยัด ใจเย็น เปล่ียถ่ำยน ำิมันเคร่ืองตำมวำระรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 81-8658 พช. 3,300.00 22/9/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-237/2563 ลว.22 
ก.ย.2563 1

56  3670600195294 ร้ำนเฉลียวผ้ำใบ ซ้ือเคร่ืองมือช่ำงทีมงำนก่อสร้ำง หมำยเลงำน P-TDD02.4-C-STHD0.0006 4,889.90 22/9/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-246/2563 ลว.22 
ก.ย.2563 1

57  3670101251334 นำยประสิทธ์ิ โพธ์ิศรี
ซ้ือเชือกส่งของทีมงำนแก้ไฟฯช่วยงำนก่อสร้ำงขยำยเขต หมำยเลขงำน 
P-TDD02.4-C-STHD0.0006 1,400.00 22/9/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-249/2563 ลว.22 
ก.ย.2563 1

58  3670600194433 นำยประหยัด ใจเย็น เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองตำมวำระ รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 82-3425 พช. 2,950.00 22/9/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-238/2563 ลว.22 
ก.ย.2563 1

59  3670101251334 นำยประสิทธ์ิ โพธ์ิศรี
ซ้ือเชือกส่งของทีมงำนก่อสร้ำงขยำยเขต หมำยเลขงำน 
P-TDD02.4-C-STHD0.0006 1,400.00 22/9/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)-248/2563 ลว.22 
ก.ย.2563 1

60  3670101251334 นำยประสิทธ์ิ โพธ์ิศรี จัดจ้ำง ซักผ้ำปูท่ีนอนห้องเวร ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563 1,000.00 3/8/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)214/2563 ลว. 3 
ส.ค. 2563 1

61  3670101251334 นำยประสิทธ์ิ โพธ์ิศรี
จัดจ้ำงซักผ้ำปูท่ีนอนห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้องประจ ำเดือน กันยำยน 
2563 1,000.00 3/9/2563

เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)233/2563 ลว. 3 
กันยำยน 2563 1

62  4670600003172 ร้ำน เค.ที.ผ้ำใบ จัดซ้ือลวดสลิงขนำด 6 หุน ยำว 2 เมตร ,เชือกใยยัก ขนำด 6 หุน 2,328.00 8/9/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)232/2563 ลว. 8
ก.ย. 2563 1

63  0165550000261 บริษัท อีซูซุลพบุรี จ ำกัด เปล่ียนถ่ำยตำมวำระรถยนต์หมำยเลขทะเบียน 82-8539 ลบ. 1,896.15 25/9/2563
เลขท่ี น.3 ศท.(กป.)244/2563 ลว. 25 
กันยำยน 2563 1

576,532.78     
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หมำยเหตุ : เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล
(1)ระบุล ำดับท่ีเรียงตำมล ำดับวันท่ีท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
(2)ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร
(3)ระบุช่ือผู้ประกอบกำร
(4)ระบุรำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5)ระบุจ ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร
(6)ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7)ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังน้ี
       1 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2560
                      ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

       2 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
      3 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดดุภำครัฐ
                     ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ)0405.2/ ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2561
     4 หมำยถึง  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจำก 1-3


