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1  3900600007860 นางวรางคณา นิวาสวุฒิกิจ
ขออนุมัติจัดจ้างเหมาซักเคร่ืองนอนห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 เดือน ธ.ค.63
1,240.00 7/1/2564 เลขท่ี 2000017285 1

2  3900900064401 ร้านใบแก้ว ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 175 8/1/2564 เลขท่ี 2002014362 1

3  3900600041081 นางสาวนิตย์ ยอดกล้ัง จ้างเหมาท าความสะอาดประจ าปี 2564 (ประเภทบุคคลธรรมดา) 90,096.00 11/1/2564 เลขท่ี 3001807867 1

4  3900500258445 นางสาวสิรินธ์พร นวลเจริญ จ้างเหมาท าความสะอาดประจ าปี 2564 ( ประเภทบุคคลธรรมดา) 90,096.00 11/1/2564 เลขท่ี 3001807868 1

ร้าน รุจน์การไฟฟ้า & แอร์

13/15 ม.2 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

บริษัท อังซอรีย์ มาสเตอร์ฮาร์ดแวร์ จ ากัก

1555 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ร้านมาลินีการค้า

9 ถ.พัทลุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสาวนิตย์ ยอดกล้ัง

21 ม.4 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

9  1940200015541
นางสุมาลี ตะยังดะชวนะ 124/1 ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.

สะบ้าย้อย จ.สงขลา
จัดซ้ือน้ าด่ืม 30 ถัง 300 8/2/2564 เลขท่ี 2000159083 1

10  3900900064401 ร้านใบแก้ว ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษA4) 300 16/2/2564 เลขท่ี 2000193625 1

บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จ ากัด

369 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 90110

บริษัทสยามแม๊คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาท่ี 00009

414 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

90110

ร้านมาลินีการค้า

9 ถ.พัทลุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน  มีนำคม  2564)

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอสะบ้ำย้อย

113  1900600059367 จัดซ้ือถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA 1 โหล 540 19/2/2564 เลขท่ี 2000212113

1

12  0107537000521 จัดซ้ือน้ ายาท าความสะอาด 1,750.00 19/2/2564 เลขท่ี 2100049447 1

11  0905552001038 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล ท่ีกดแบบเหยียบ 5,620.00 19/2/2564 เลขท่ี 2100049446

1

8  3900600041081 จ้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าจ านวน 3 ถัง ( ขนาด 2000 ลิตร ) 1,500.00 8/2/2564 เลขท่ี 2000159107 1

7  1900600059367 จัดซ้ือธงชาติ ธงประดับรััััวส านักงาน 830 8/2/2564 เลขท่ี 2000159050

1

6  0905557000382 จัดซ้ือสีและอุปกรณ์ทาสีฟุตบาตส านักงาน 1,413.00 8/2/2564 เลขท่ี 2100036737 1

5  3900600009269 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ( 19 เคร่ือง ) 10,800.00 4/2/2564 เลขท่ี 2000146235
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บริษัท บี.เจ. บราเดอร์สแอนซัน จ ากัด

ซอย เอกชัย 76 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน 

กทมฯ 10150

นายสุชาติ แก้วรางับ

39/1 ม.6 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี

นายสุชาติ แก้วรางับ

39/1 ม.6 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี

17  3930500597070 กราฟฟิก นานาภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร A4,B4 357.5 6/1/2564 เลขท่ี 2000014538 1

18  3930500597070 กราฟฟิก นานาภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 500 8/1/2564 เลขท่ี 2000014536 1

19  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมารถขุด-เจาะ หลุม งานปป.ย้ายแนวบ้านลาแล ต.เขาแดง

 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตามหมายเลขงาน 

WBS:I-63-L-SYYCO.MS.1002

24,000.00 11/1/2564
เลขท่ี จ.สบย.164/63 ลว. 3

 ธ.ค. 2563(3001790451)
1

20  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7712 สข 12,055.81 18/1/2564 เลขท่ี 2100015396 1

21  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้ ามันเคร่ืองส ารองไฟส านักงาน 747.59 18/1/2564 เลขท่ี 2100015396 1

22  0994000586221 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-6253 สข 11,542.06 21/1/2564 เลขท่ี 2500052638 1

23  0994000586221 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจ 7701 สข 1,800.00 21/1/2564 เลขท่ี 2500052638 1

24  0994000586221 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-3292 สข 7,663.55 21/1/2564 เลขท่ี 2500052638 1

25  0994000586221 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82- 4742 สข 2,887.85 21/1/2564 เลขท่ี 2500052638 1

26  0994000586221 ธนาคารกรุงไทน จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 278 ยล 4,200.00 21/1/2564 เลขท่ี 2500052638 1

27  0903548000187 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจน 71 ยล 55.99 21/1/2564 เลขท่ี 2500052638 1

28  0994000586221 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 9033 3,997.40 21/1/2564 เลขท่ี 2500052638 1

29  0994000586221 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6 กฆ 1405 กทม 4,810.00 21/1/2564 เลขท่ี 2500052638 1

30  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 14,043.09 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายมะอูเซ็ง เจะ

เตะ ม.7 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0108.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

14,043.09 28/1/2564

เลขท่ี จ.สบย.001/64 ลว. 

20 เม.ย. 

2564(3001812364)

1

31  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอคาราต่ าสุด 13,418.60 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานปป.บ้านคอลอมุดอ ต.จะแหน อ.

สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-TDD02.4-L-SYYD0.6009 ภายใต้งบ คพจ.2 แผน 4 ปี 2563

13,418.60 28/1/2564

เลขท่ี จ.สบย.005/64 ลว. 

20 ม.ค. 

2564(3001812373)

1

1

16  3940200282341 จัดซ้ือพันธ์ุไม้และส่ิงของบ ารุงบริเวณส านักงาน 17,000.00 30/3/2564 เลขท่ี 2000402494 1

15  3940200282341 จ้างปลูกหญ้าสวนหย่อมส านักงาน 18,000.00 30/3/2564 เลขท่ี 2000402453

14  0105544122694 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายแบบขาต้ัง 1,890.00 4/3/2564 เลขท่ี 2100063598 1
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32  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 5,771.05 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯไฟทางหลวงบ.

ปลายงัน(จุดท่ี1) ม.2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลข

งาน WBS : C-63-L-SYYCM.0121.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

5,771.05 28/1/2564

เลขท่ี จ.สบย.004/64 ลว. 

20 ม.ค. 

2564(3001812378)

1

33  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 38,049.84 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมางานปป.แยกจ่ายหม้อแปลง

ตลาดล่าง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS :

 P-TDD02.4-L-SYYD0.6003 ภายใต้งบ คพจ.2 แผน 4 ปี 2563

38,049.84 28/1/2564

เลขท่ี จ.สบย.006/64 ลว. 

20 ม.ค. 

2564(3001812401)

1

34  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 6,301.18 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯไฟทางหลวงบ้าน

ปลายงัน(จุดท่ี 3) ม.2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลข

งาน WBS : C-63-L-SYYCM.0123.02.1,02.2 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี

 2563

6,301.18 28/1/2564

เลขท่ี จ.สบย.003/64 ลว. 

20 ม.ค. 

2564(3001812387)

1

35  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 5,771.05 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯไฟสาธารณะทาง

หลวงบ้านปลายงัน (จุดท่ี2) ม.2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0097.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ

(C) ปี 2563

5,771.05 28/1/2564

เลขท่ี จ.สบย.002/64 ลว. 

20 ม.ค. 

2564(3001812391)

1

36  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 51,886.78 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯอาคารส านักงาน

 อบต.ทุ่งพอ ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0118.03.1,02.2 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

51,886.78 1/2/2564

เลขท่ี จ.สบย.010/64 ลว. 

22 ม.ค. 

2564(3001813477)

1

37  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคา 2,368.59 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนางกามารีเย๊าะ 

สมาน ม.8 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS :

 C-63-L-SYYCM.0128.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

2,368.59 1/2/2564

เลขท่ี จ.สบย.009/64 ลว. 

22 ม.ค. 

2564(3001813502)

1

38  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 6,520.67 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.อามีเน๊าะ 

เกือสิตี ม.5 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYCM.1057 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

6,520.67 1/2/2564

เลขท่ี จ.สบย.007/64 ลว. 

22 ม.ค. 

2564(3001813509)

1
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39  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคา 1,716.55 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.นูดร์ไอนี ดอ

เลาะ ม.1 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0126.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

1,716.55 1/2/2564

เลขท่ี จ.สบย.008/64 ลว.

22 ม.ค. 

2564(3001813504)

1

40  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 1,725.75 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.สาวิณี สา

และ ม.1 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYCM.1058 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

1,725.75 1/2/2564

เลขท่ี จ.สบย.011/64 ลว. 

22 ม.ค. 

2564(3001813500)

1

41  0905000000589 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด (สาขา สาขาล าไพล)
ค่าซ่อมช่วงล่างรถเครน ขนาด 7.1 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-6253

 สข.
17,527.67 8/2/2564 เลขท่ี 2000159485 1

42  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคาต่ าสุด 19,573.35 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯสายบ้านหน าออก

 ม.4 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0091.02.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

19,573.35 9/2/2564
เลขท่ี จ.สบย.016/64 ลว. 2

 ก.พ. 2564(3001819285)
1

43  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคาต่ าสุด 22,650.17 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯสายบ้านล่องควน

 ม.6 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0092.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

22,650.17 9/2/2564
เลขท่ี จ.สบย.013/64 ลว. 2

 ก.พ. 2563(3001819279)
1

44  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคาต่ าสุด 2,414.68 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายวีรเดช สะสม

 ม.2 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYCM.1050 ภายใต้งบคฟม. ปี 2563

2,414.68 9/2/2564
เลขท่ี จ.สบย.015/64 ลว. 2

 ก.พ. 2564(3001819272)
1

45  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคาต่ าสุด 17,071.75 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายอุไรรัต เอียด

มาอ่อน ม.1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYCM.1054 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

17,071.75 9/2/2564
เลขท่ี จ.สบย.014/64 ลว. 2

 ก.พ. 2564(3001819258)
1

46  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคาต่ าสุด 12,091.33 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯศาลา

เอนกประสงค์บ.โหนด ม.5 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

หมายเลขงาน WBS : C-63-L-SYYCM.0059.02.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ

(C) ปี 2563

12,091.33 9/2/2564
เลขท่ี จ.สบย.017/64 ลว. 2

 ก.พ. 2564(3001819295)
1

47  3901000124327
ร้าน J.O.K ซาวด์ แอนด์ แอร์ เลขท่ี 24/23 ม.5 ถ.จะ

นะ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4742 สข 4,100.00 18/2/2564 เลขท่ี 2000204872 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผล

สนับสนุน

48  0905558000386 บริษัทแอดไวซ์สะบ้าย้อย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ค่าโทนเนอร์ 3,890.00 18/2/2564 เลขท่ี 2000205010 1

49  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ค่าวัสดุส านักงาน 420 18/2/2564 เลขท่ี 2000204938 1

50  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถบรรทุก 2 ตัน หมายเลขทะเบียน ผท 5451 สข 1,490.00 22/2/2564 เลขท่ี 2500141866 1

51  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถกระเช้า (แก้ไฟ) หมายเลขทะเบียน 82-7712 สข 8,460.00 22/2/2564 เลขท่ี 2500141866 1

52  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจ 7701 สข 3,560.00 22/2/2564 เลขท่ี 2500141866 1

53  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถบรรทุก 2 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-4742 สข 5,650.00 22/2/2564 เลขท่ี 2500141866 1

54  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 9033 สข 4,280.00 22/2/2564 เลขท่ี 2500141866 1

55  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถเครน หมายเลขทะเบียน 82-6253 สข 8,460.00 22/2/2564 เลขท่ี 2500141866 1

56  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถบรรทุก (แก้ไฟ) หมายเลขทะเบียน 82-3292 สข 5,550.00 22/2/2564 เลขท่ี 2500141866 1

57  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6กฆ 1405 กทม 4,200.00 22/2/2564 เลขท่ี 2500141866 1

58  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 278 ยล 4,410.00 22/2/2564 เลขท่ี 2500141866 1

59  0845539001209 บริษัท มิตรแลนค์ภาคใต้ จ ากัด ค่าบ ารุงรักษากระเช้ารถยนต์ 82-7712 สข 8,988.00 25/2/2564 1

60  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.มาซีเต๊าะ สะ

ต า ม.2 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0125.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

2,614.30 4/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.029/64 ลว. 

24 ก.พ. 

2564(3001830714)

1

61  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯธนาคารออมสิน 

ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0084.02.1,02.2 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

38,525.97 4/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.022/64 ลว. 

18 ก.พ. 

2564(3001827443)

1

62  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายสุทัศน์ มะสะ

 ม.4 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYCM.1012 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

17,108.67 4/3/2564
เลขท่ี จ.สบย.020/64 ลว. 9

 ก.พ. 2564(3001835527)
1

63  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายดือเระ ดา

โอะ ม.5 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYCM.1053 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

919.68 4/3/2564
เลขท่ี จ.สบย.019/64 ลว. 9

 ก.พ. 2564(3001823560)
1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผล

สนับสนุน

64  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯไฟสาธารณะบ้าน

ไร่ ม.5 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0144.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

5,771.05 4/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.026/64 ลว. 

24 ก.พ. 

2564(3001830690)

1

65  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯหน้า รพ.สะบ้า

ย้อย ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS :

 C-64-L-SYYCM.0001.02.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2564

1,753.46 4/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.028/64 ลว. 

24 ก.พ. 

2564(3001830706)

1

66  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายสะมะแอ มัน

แลเหม็ง ม.5 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS :

 C-63-L-SYYCM.0127.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

2,513.10 4/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.027/64 ลว. 

24 ก.พ. 

2564(3001830695)

1

67  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายรบ เอ้ียวงาม

ดี ม.5 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYCM.1056 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

1,716.55 4/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.0024/64 ลว.

 24 ก.พ. 

2564(3001830684)

1

68  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.ศขรินธาร 

บุญละเอียด ม.2 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS

 : P-NHE02.0-L-SYYCM.1051 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

4,931.89 4/3/2564
เลขท่ี จ.สบย.021/64 ลว. 9

 ก.พ. 2564(3001823315)
1

69  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 5,771.05 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯไฟสาธารณะ

บ้านท าเนียบ ม.5 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน

 WBS : C-63-L-SYYCM.0143.02.2 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

5,771.05 4/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.023/64 ลว. 

18 ก.พ. 

2564(3001827435)

1

70  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนางฌาฐิมาฆ์ บัว

ด้วง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0130.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

2,263.85 4/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.025/64 ลว. 

24 ก.พ. 

2564(3001830681)

1

71  3900600007860 นางวรางคณา นิวาสวุฒิกิจ ค่าจ้างเหมาซักรีดเคร่ืองนอนห้องเวรฯ (ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 64) 1,120.00 5/3/2564 เลขท่ี 2000281354 1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผล

สนับสนุน

72  3800800811361
นายปรีชา กิตติด ารงศักด์ิ 72/24 ม.7 ต.ท่าเรือ อ.โคก

โพธ์ิ จ.ปัตตานี
ค่าจ้างเหมารถแบคโฮขุดหลุมปักเสา 13,000.00 8/3/2564 เลขท่ี 5200032866 1

73  3920700077428
นายสามารถ บัวลอย 69 ม.7 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.

ตรัง
ค่าเคร่ืองมือปอกสายเคเบ้ิล 3,000.00 11/3/2564 เลขท่ี 2000305786 1

74  0903561000900

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.แอล.เครน ไฮดรอลิค เลขท่ี 700 

ม.1 ถนนเล่ียงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา

ค่าซ่อมรถเครน หมายเลขทะเบียน 82-6253 สข 14,124.00 11/3/2564 เลขท่ี 2000307287 1

75  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ค่ากระดาษ A4 (ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 64) 330 11/3/2564 เลขท่ี 2000305781 1

76  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคา 33,378.09 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านสูโส๊ะ ม.5 ต.

จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-TDD02.4-L-SYYD0.2013 ภายใต้งบ คพจ.2 ปี 2564

33,378.09 15/3/2564
เลขท่ี จ.สบย.036/64 ลว. 4

 มี.ค. 2564(3001835286)
1

77  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคา 21,351.03 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านสนี ม.2 ต.

ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-TDD02.4-L-SYYD0.2016 ภายใต้งบ คพจ.2 ปี 2564

21,351.03 15/3/2564
เลขท่ี จ.สบย.034/64 ลว. 4

 มี.ค. 2564(3001834801)
1

78  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 74,659.93 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯประปาบ้านห้วย

เต่า ม.7 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0047.03.1,02.2,02.1,01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 

2563

74,659.93 15/3/2564
เลขท่ี จ.สบย.030/64 ลว. 1

 มี.ค. 2564(3001830730)
1

79  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย เสนอราคาต่ า 52,878.58 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานปป.ก่อสร้างแรงสูง/แยกหม้อแปลงบ.

ทุ่งไทรแจ้ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-TDD02.4-L-SYYD0.1011 ภายใต้งบ คพจ.2 ปี 2564

52,878.58 15/3/2564
เลขท่ี จ.สบย.033/64 ลว. 4

 มี.ค. 2564(3001834792)
1

80  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคา 25,993.67 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านตาฆอ ม.5 ต.

จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-TDD02.4-L-SYYD0.2012 ภายใต้งบ คพจ.2 ปี 2564

25,993.67 15/3/2564
เลขท่ี จ.สบย.035/64 ลว. 4

 มี.ค. 2564(3001835268)
1

81  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ เสนอราคาต่ าสุด 22,439.03 บาท

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานขยายเขตฯนายนฤนนท์ ตุดเอียด ม.7

 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYCM.1059 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

22,439.03 15/3/2564
เลขท่ี จ.สบย.031/64 ลว. 1

 มี.ค. 2564(3001830725)
1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
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จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผล

สนับสนุน

82  0955559000452 บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จ ากัด ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-3292 สข 9,692.06 17/3/2564 เลขท่ี 2000342252 1

83  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ค่ากระดาษ A4 (ประจ าเดือนมีนาคม 2564) 360 24/3/2564 เลขท่ี 2000375624 1

84  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถ(แก้ไฟ) หมายเลขทะเบียน 82-3292 สข 5,630.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

85  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6กฆ 1405 กทม 7,100.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

86  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถเครน หมายเลขทะเบียน 82-6253 สข 12,620.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

87  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถบรรทุก 2 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-4742 สข 8,270.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

88  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ งตง 885 สข 68.85 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

89  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 278 ยล 2,900.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

90  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 9033 สข 4,520.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

91  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจ 7701 สข 3,520.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

92  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจน 71 ยล 77 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

93  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-7712 สข 7,090.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

94  0107537000882 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ค่าน้ ามันรถ 2 ตัน หมายเลขทะเบียน ผท 5451 สข 1,660.00 25/3/2564 เลขท่ี 2500243762 1

95  3920600080800
เพ่ิมพูลสไตล์เอ็นเตอร์ไพรส์ 60/30 ม.1 ต.คลองแห อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา
ค่าบรรจุผงเคมีถังดับเพลิง 4,782.90 29/3/2564 เลขท่ี 2000394762 1

96  0903548000187 หจก.ไทยสมบูรณ์ออยล์ ค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจน 71 ยล 79.5 29/3/2564 เลขท่ี 2100091030 1

97  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.ดวงย่ีหวา ไชย

สงครม ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYD0.1072 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

804.89 31/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.037/64 ลว. 

15 มี.ค. 

2564(3001842603)

1

98  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนางหามีบ๊ะ บงซู

 ม.6 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYCM.1041 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

4,139.68 31/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.045/64 ลว. 

15 มี.ค. 

2564(3001840653)

1

99  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายคอเละ อีสอปู

เต๊ะ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYD0.1071 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

2,334.27 31/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.044/64 ลว. 

15 มี.ค. 

2564(3001840643)

1



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
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เหตุผล

สนับสนุน

100  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.ยาดะห์ แอ

สาเมาะ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYD0.1073 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

8,399.37 31/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.043/64 ลว. 

15 มี.ค. 

2564(3001840645)

1

101  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนายยะพาสีตี 

หยงมะเก ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYD0.1070 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

6,686.79 31/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.038/64 ลว. 

15 มี.ค. 

2564(3001840636)

1

102  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯนางตีเย๊าะ มะ

หอมวัน ม.3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-64-L-SYYCM.0016.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2564

2,293.61 31/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.041/64 ลว. 

15 มี.ค. 

2564(3001840656)

1

103  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.เจะหะยา 

สมสะ ม.8 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

P-NHE02.0-L-SYYD0.1069 ภายใต้งบ คฟม. ปี 2563

12,209.78 31/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.042/64 ลว. 

15 มี.ค. 

2564(3001840648)

1

104  3950100409527 นายวิเชียร ไชยการ

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯประปาบ้านใหม่ 

ม.3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS : 

C-63-L-SYYCM.0177.03.1,02.2 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2563

23,701.40 31/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.046/64 ลว. 

15 ม. ียชค. 

2564(3001840650)

1

105  3940200207900 นางสุจิตา วิริโย

ค่าจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานจ้างเหมาขยายเขตฯน.ส.นิศารัตน์ 

เป็นไชย ม.2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หมายเลขงาน WBS :

 C-64-L-SYYCM.0018.01.1 ภายใต้งบผู้ใช้ไฟ(C) ปี 2564

4,510.88 31/3/2564

เลขท่ี จ.สบย.040/64 ลว. 

15 มี.ค. 

2564(3001840657)

1

106  3930500597070 ร้านกราฟฟิก นานาภัณฑ์ ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายแผนกบริการลูกค้าและการตลาด 3,054.00 8/1/2564 เลขท่ี 2000022062 1

107  3730101542630 ร้านเจริญไทยวัสดุก่อสร้าง ขออนุมัติจัดซ้ือตะปู 100 11/1/2564 เลขท่ี 2000028240 1

108  0905000000589 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อม/เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ผท 5451 สข. 7,366.95 8/2/2564 เลขท่ี 2000159394 1

109  0905000000589 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด ขออนุมัติจ้างซ่อม/เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ ผท 5451 สข. 2,747.76 8/2/2564 เลขท่ี 2000159361 1

110  0905558000386 บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือ PLXZAJERY TONER SS MLT-D205L 2,900.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000193744 1

111  0905558000386 บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จ ากัด จัดซ้ือตลับหมึก HP993XL,HP932XL 3,760.00 16/2/2564 เลขท่ี 2000193698 1

112  0107536000633 บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอเซ็นเตอร์ (นาทวี) ขออนุมัติจัดซ้ือกล่องอเนกประสงค์ 796 16/2/2564 เลขท่ี 2100045260 1

113  3910300180311 ร้านนัสรีนคอมพิวเตอร์ ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล"ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม" 465 16/2/2564 เลขท่ี 2000193443 1
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114  0905558000386 บริษัท ลีลาพร ไอที จ ากัด ขออนุมัติจัดซ้ือ TONER-RE SS MTL-D307S 2,500.00 11/3/2564 เลขท่ี 2100070747 1

115  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกบริการลูกค้าและการตลาด 3,249.00 11/3/2564 เลขท่ี 2000305784 1

116  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า ขออนุมัติจัดซ้ือช้ันวางของ 1,590.00 11/3/2564 เลขท่ี 2000305784 1

117  0905000000589 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จ ากัด ขออนุมัติจัดจ้างซ่อม/เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ กน 9033 สข. 2,300.20 11/3/2564 เลขท่ี 2000305790 1

118 ร้าน เฟ้ง คัลเลอร์แลป
ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างาน
600 24/3/2564 เลขท่ี 2000375372 1

119  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,663.00 6/1/2564 เลขท่ี 2000014532 1

120  3900600265346 นายเกษม เจะหมะ
จ้างเหมาส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างช าระ บิลประจ าเดือน พ.ย.

 63 โซนC
7,480.00 7/1/2564 เลขท่ี จ.สบย.018/2563 1

121  3900600001942 นายเกษม เจ๊ะแล๊ะ
จ้างเหมาส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟค้างช าระ บิลประจ าเดือน พ.ย. 

63 โซนA
5,832.00 7/1/2564 เลขท่ี จ.สบย.017/2563 1

122  3930500597070 กราฟฟิก นานาภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร 688.5 8/1/2564 เลขท่ี 2000022048 1

123  1900600086356 นายซุพยาน กูโน
จ้างเหมาบุคคลภายนอกส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟค้างช าระ บิลเดือน

 พ.ย. 63 โซนD
3,232.00 11/1/2564 เลขท่ี จ.สบย.019/2563 1

124  3900600265346 นายเกษ่ม เจะหมะ
จ้างบุคคลภายนอกส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างช าระ บิลเดือน 

ตุลาคม 2563 โซน C
10,232.00 11/1/2564 เลขท่ี 2000028275 1

125  0105537100478 บจก.ลีก้า บิสสิเนส โทนเนอร์ TN-2484 brother 3,531.00 1/2/2564 เลขท่ี 2000129019 1

126  3900600007860 นางวรางคณา นิวาสวุฒิกิจ จ้างเหมาซักรีดเคร่ืองนอนห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 1,240.00 5/2/2564 เลขท่ี 2000154589 1

127  0107536000633 บมจ.บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ฺ นาทวี ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในส านักงาน 1,990.00 22/2/2564 เลขท่ี 2100051950 1

128  0945482000011 บจก.พิธานพาณิชย์ สาขาสะบ้าย้อย ค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ ขจน.71 ยะลา 1,180.21 23/2/2564 1

129  1900600059367 ร้านมาลินีการค้า จัดซ้ือกระดาษ A4 330 2/3/2564 เลขท่ี 2000245443 1

130  3900600249464 นายแวแล๊ะ ยียูโสะ ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าและพ่นยาก าจัดวัชพืช สฟฟ.สบย. 3,800.00 6/1/2564 เลขท่ี 2000014542 1

131  3900600041081 น.ส.นิตย์ ยอดกล้ัง ขออนุมัติจัดจ้างท าความสะอาด สฟฟ.สบย. เดือน ม.ค.64 1,400.00 29/1/2564 เลขท่ี 2000119028 1

132  3900600249464 นายแวแล๊ะ ยียูโสะ ขออนุมัติจัดจ้างตัดหญ้าและฉีดพ่นก าจัดวัชพืช สฟฟ.สบย. 3,800.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000254833 1

133  3900600041081 น.ส.นิตย์ ยอดกล้ัง
ขออนุมัติจัดจ้างงานจ้างเหมาท าความสะอาด สฟฟ.สบย. เดือน 

ก.พ.64
1,400.00 1/3/2564 เลขท่ี 2000254832 1

1,177,370.35   บำทรวมวงเงินท้ังส้ิน

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล



ล ำดับท่ี
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันท่ีเอกสำรอ้ำงอิง เลขท่ีเอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผล

สนับสนุน

                        ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79  วรรค 2

          2  หมายึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ  97  วรรค 2

          3  หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                         ด่วนท่ีสุด  ท่ี  กค(กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

          4  หมายึง  การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ  นอกเหนือจาก 1-3

  (3)  ระบุช่ือผู้ประกอบการ

  (4)  ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง  เช้น  ซ้ือวัสดุส านักงาน  ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง  จ้างซ่อมรถยนต์  เป็นต้น

  (5)  ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง  กรณีท่ีใบเสร็จมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

  (6)  ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อจกลงเป็นหนังสือ  หรือหลักฐานการจ่ายเงิน  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

  (7)  ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน  โดยให้ระบุอ้างอิง  ดังน้ี

          1  หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังส้ือกรมบัญชีกลาง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560

  (1)  ระบุล าดับท่ีเรียงจามวันท่ีท่ีมาการจัดซ้ือจัดจ้าง

  (2)  ระบุเลขประจ าตัวผู้เสีบภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ


