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เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงิน
รวมที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง

วันที่
เอกสารอ้างอิ

ง

เลขที่เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนับสนุน

1  3930300343732 อูป่ระสิทธิก์ารช่าง(ส านักงานใหญ)่ จ้างท าเหล็กรัดเสาไฟบนรถเครน 5,885.00 4/1/2564 เลขที่ 2000103410 1
2  3800101651128 ร้านพนมเบญจาเคร่ืองเขียน ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,425.00 8/1/2564 เลขที่ 2000104034 1

3  3810200181073 นายเอ็นดู สมดวง จ้างเหมาค่าแรงพร้อมน้ ายาฉีดหญ้ารอบ กฟส.อ.เขาพนม 1,000.00 8/1/2564 เลขที่ 2000172137 1
4  0815561000899 บริษทั ซี ดับบลิว พ ีพร้ินต้ิง จ ากัด จ้างปร้ินแบบแปลน 3,745.00 8/1/2564 เลขที่ 2000103474 1
5  0815560003231 บริษทักระบี่ยางทอง 1999 จ ากัด เปล่ียนยางรถยนต์ 80-6841 กระบี่ หลังขวา 2,800.00 14/1/2564 เลขที่ 2000102914 1
6  1509900770645 ร้าน ท ีเอ็น พร้ินต้ิง ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ 16,760.00 15/1/2564 เลขที่ 2000106601 1
7  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชากุล จ้างเหมารถยนต์ติดเครน 16,000.00 15/1/2564 เลขที่ 2000106463 1

8  3810100557063 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวิลาศอิเล็คทริก
จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายฯงานคุณสิทธินา 
ไชยพเิภก 9,160.38 15/1/2564 เลขที่ 3001802084 1

9  3810200203808 ร้านเขาพนมหม้อน้ า ซ่อมหม้อน้ ารถยนต์ บบ-8344 กระบี่ 800 18/1/2564 เลขที่ 2000106425 1

10  3819900168222 ร้านโต้งเคร่ืองเย็น
จ้างเหมาค่าแรงและค่าอะไหล่ซ่อม รถยนต์ บบ-8344 
กระบี่ 6,550.00 18/1/2564 เลขที่ 2000137359 1

11  3810200032795 ร้านฉลวยวัสดุก่อสร้าง จ้างเหมาปรับพื้นที่ลานจอดรถยนต์และค่าหนิคลุก 17,600.00 19/1/2564 เลขที่ 2000274445 1
12  3810200032795 ร้านฉลวยวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถยนต์ 17,600.00 19/1/2564 เลขที่ 2000274445 1
13  0105531083971 บริษทั ชัยนันทอ์ิควิปเม้นท ์จ ากัด ซ้ืออะไหล่เครน 81-1259 กระบี่ 6,848.00 28/1/2564 เลขที่ 2000172007 1
14  3920700077428 นายสามารถ บวัลอย ชุดปอกสายเคเบิ้ล 9,000.00 1/2/2564 เลขที่ 2000231275 1
15  0815562001163 บริษทัรวยเจริญยนต์จ ากัด ค่าซ่อมรถ 81-1259 กระบี่ 1,050.00 1/2/2564 เลขที่ 2000171912 1

16  3850100068062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
จ้างก่อสร้างขยายเขตฯงาน กฟส.ขพ.-คุณพษิณุ ชูศรี ม.
4 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 14,060.00 4/2/2564 เลขที่ 3001818144 1
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17  3850100066062 นาย สุรินทร์ อาชานกุล
จ้างก่อสร้างระบบไฟฟา้ กฟส.ขพ.-กลุ่มบา้น ซ.ริมคลอง
 ม.1 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 22,440.00 5/2/2564 เลขที่ 3001818640 1

18  3850100066062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
กฟส.ขพ.-กลุ่มบา้นบญุปลอด ม.4 ต.โคกหาร อ.เขาพนม
 จ.กระบี่ 18,010.00 5/2/2564 เลขที่ 3001818646 1

19  1809700243321 น.ส.บษุกร พทุธพงศ์ ซ้ืออุกปกรณ์ซ่อมคอมพวิเตอร์ 9,000.00 8/2/2564 เลขที่ 2000274143 1

20  3850100066062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
กฟส.ขพ.-กลุ่มบา้น ม.9 ซ.ส านักสงฆ์ ถ.เหนือคลอง-ชัย
บรีุ ม.9 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 13,411.55 8/2/2564 เลขที่ 3001817426 1

21  3850100066062 นายสุรินทร์ อาชานกุล กฟส.ขพ.-กลุ่มบา้น ม.2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 37,090.00 8/2/2564 เลขที่ 3001818650 1
22  3810200032795 ร้านฉลวยวัสดุก่อสร้าง ซ้ืออุปกรณ์ช่าง 7,725.00 8/2/2564 เลขที่ 2000229878 1

23  3850100066062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
กฟส.ขพ.-คุณวีระศักด์ิ มณีอ่อน ม.1 ต.สินปนุ อ.เขา
พนม จ.กระบี่ 9,272.00 10/2/2564 เลขที่ 3001811633 1

24  3850100066062 นายสุรินทร์ อาชานกุล
กฟส.ขพ.-คุณวรากรณ์ ภเูก้าล้วน ม.3 ต.เขาพนม อ.
เขาพนม จ.กระบี่ 9,036.00 10/2/2564 เลขที่ 3001818142 1

25  5840190007714 นายอภสิิทธิ ์ขุนวิลัย จัดซ้ือชุดตัดสายเคเบิ้ล 50-185 ต.มม. 4,000.00 15/2/2564 เลขที่ 2000317865 1
26  0815558000573 บ.บา้นไฟฟา้ วิศวกรรม จ ากัด จ้างเหมารถยนต์ติดเครนขุดเจาะ 12,840.00 16/2/2564 เลขที่ 2000317980 1

27  3810200109003 นายสาธร ทองสัมฤทธิ์ จ้างเหมาเคร่ืองปั่นไฟส ารอง 8,000.00 17/2/2564 เลขที่ 2000274268 1

28  0815562001163 บริษทัรวยเจริญยนต์จ ากัด ถ่ายเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 80-6841 กระบี่ 2,370.00 18/2/2564 เลขที่ 2000274218 1
29  3800600301572 โรงกลึงเจริญพฒันา ซ้ืออุปกรณ์ช่าง(ปะกับและเสียมขุดหลุมเสา) 11,984.00 22/2/2564 เลขที่ 2000304406 1
30  3810200174727 นายพเิชษฐ์ เวชกุล จ้างพน่หมายเสา และรหสัอุปกรณ์หลัง kba07r-02 76,970.00 3/3/2564 เลขที่ 3001826209 1

31  0815562001163 บริษทั รวยเจริญยนต์ จ ากัด ซ่อมรถยนต์ 80-6841 กระบี่ 800 9/3/2564 เลขที่ 2000375750 1

32  1509900770645 ร้าน ที่ เอ็น พร้ินต้ิง ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ 29,920.00 11/3/2564 เลขที่ 2000106601 1
33  3810200109003 นายสาธร ทองสัมฤทธิ์ จ้างเหมาเคร่ืองปั่นไฟส ารองเลือกต้ัง สท. 8,000.00 26/3/2564 เลขที่ 2000274268 1

34  3100500191461 ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง 650 7/1/2564 เลขที่ 2000070333 1
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35  3100500191461 ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง จัดซ้ือวัสดุเบด็เตล็ดด้านช่าง 650 7/1/2564 เลขที่ 2000070333 1
36  3810100743843 ร้านไอ.พร้ินท ์แอนด์ ซับพลาย จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 300 14/1/2564 เลขที่ 2000070352 1
37  1509900770645 ร้าน ท ีเอ็น พร้ินต้ิง จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 19,560.00 25/1/2564 เลขที่ 2000111003 1
38  3810600158834 นาย ปกิต นาคทอง จ้างเหมารถยนต์ ปฏบิติังานเกีย่วกับมิเตอร์ 1,600.00 26/1/2564 เลขที่ 2000299924 1

39  3810600158834 นายปกิต นาคทอง จ้างเหมารถยนต์ปฎบิติังานเกีย่วกับมิเตอร์ จ านวน 2 วัน 1,600.00 3/3/2564 เลขที่ 2000299924 1
40  3810600158834 นายปกิต นาคทอง งานจ้างเหมารถยนต์ 800 22/3/2564 เลขที่ 2000383556 1
41  3810600158834 นายปกิต นาคทอง จ้างเหมารถยนต์ 800 31/3/2564 เลขที่ 2000444399 1

42  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากัด(มหาชน)บตัรFleet 
Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย) จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ธ.ค.63 66,161.87 14/1/2564 เลขที่ 2100020983 1

43  1819900129408 น.ส.ศิริวรรณ ศรีชาย ซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 1/2/2564 เลขที่ 2000411092 1

44  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากัด(มหาชน) บตัร Fleet 
Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย)

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ ประจ าเดือน มกราคม 
2564 61,662.50 5/2/2564 เลขที่ 2100051426 1

45  1819900129408 น.ส.ศิริวรรณ ศรีชาย ซักรีดชุดเคร่ืองนอนหอ้งเวร 3,700.00 1/3/2564 เลขที่ 2000249057 1

46  0107537000882
บริษทั ปตท.จ ากัด(มหาชน)บตัร Fleet 
Card (เบกิจ่ายให ้ธ.กรุงไทย) จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะ ประจ าเดือน ก.พ.2564 66,856.70 15/3/2564 เลขที่ 2500235275 1

รวมทั้งสิ้น 643,193.00

(3) ระบุช่ือผูป้ระกอบการ

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล  าดบัท่ีเรียงตามล าดบัวนัท่ีท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) ระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือเลขประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ

(4) ระบุรายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านกังาน ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง จา้งซ่อมรถยนต ์เป็นตน้

(5) ระบุจ  านวนเงินรวมท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ 
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(6) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือหลกัฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนบัสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งอิง ดงัน้ี 
     1 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


