


วนัที่ เลขที่

1  3901000236184 เควี ออโตพ้าร์ท จดัซ้ือใบปัดน ้าฝน 1คู่                            214.00 4/10/2564 เลขท่ี 2001250639 1

2  3909800364796 ร้านเซ่ียงฮวด ค่าน ้ากลัน่                            720.00 4/10/2564 เลขท่ี 2001249222 1

3  3930100908906 ร้าน ซี.ดี.เฮา้ส์ ค่า Wirieiess Router                         1,990.00 4/10/2564 เลขท่ี 2001249405 1

4  1930500027676 น.ส.วรรณา สุขรัตน์ ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด สฟฟ.คน. /ก.ย.64                         1,200.00 4/10/2564 เลขท่ี 2001247756 1

5  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่ากระดาษช าระมว้นใหญ่,ไมก้วาด ฯลฯ                         3,968.00 4/10/2564 เลขท่ี 2001249753 1

6  3930100172730 นายสมชาย พรหมแกว้ ค่าซ่อมประตูอลูมิเนียมป้อมยาม สฟฟ.คน.                         4,000.00 4/10/2564 เลขท่ี 2001248970 1

7  3909800364796 ร้านเซ่ียงฮวด ค่าตาข่ายและเชือกโปลี                         3,240.00 4/10/2564 เลขท่ี 2001249155 1

8  3900700607699 นายครรชิต พนูเกิด
ค่าจา้งเหมาตดัตน้ไมใ้ตแ้นวระบบไฟฟ้าแรงสูง PUA08F-59 
บ.หนา้ป่า ถึง KKN07R-01 ม.ทกัษิณ

                      71,500.00 4/10/2564 เลขท่ี PO 3001944353 1

9  3100601757703 นายกฤษณ์ รัตนะ ค่าหนงัสือพิมพ ์กฟย.ปพม./ก.ย.64                            300.00 5/10/2564 เลขท่ี 2001258001 1

10  0905545001966 บริษทั ดาราภณัฑ ์ภาคใต ้จ  ากดั ค่าบริการฉีดพน่ฆ่าเช้ือ โควิด-19                         8,025.00 5/10/2564 เลขท่ี 2001258249 1

11  0107551000029
บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ท ์จ  ากดั 
(มหาชน) สาขาพทัลุง

ค่าน ้าด่ืม กฟย.ปพม.                            555.00 5/10/2564 เลขท่ี 2001258123 1

12  3930500300859 ร้านศรีรุ่งเรืองยางยนต์ ค่าปะยางรถยนต ์กฟภ. กข 8892 พท                            160.00 7/10/2564 เลขท่ี 2001266950 1

13  3930500750447 นางนิภา ชาญเมธี ค่าจา้งซกัรีดผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน หอ้งเวรฯ/ก.ย64                         1,530.00 7/10/2564 เลขท่ี 2001266724 1

14  3930500981015 นายสมจิต สงนุย้ ค่าจา้งตดัหญา้และตกแต่งตน้ไม ้/ก.ย.64                         2,000.00 7/10/2564 เลขท่ี 2001266159 1

15  3800700067636 ร้านอุดมเซอร์วิสแอร์ ค่าจา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ กฟส.คน.                         7,000.00 7/10/2564 เลขท่ี 2001266299 1

16  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. บา้นนายสุริยะ วรรณะ
 ม.5 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                      24,948.02 8/10/2564 เลขท่ี PO 3001946919 1

17  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. บา้นนางพร้อย เพ
ชราวธุ ม.5 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                      17,393.12 8/10/2564 เลขท่ี PO 3001946916 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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18  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. บา้นนางยนิดี ชุมคง 
ม.7 ต.โตนดดว้น อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                        2,308.15 8/10/2564 เลขท่ี PO 3001946965 1

19  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. บา้นนางเตือนใจ คง
ทุง่ ม.2 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

                    392,153.00 8/10/2564 เลขท่ี PO 3001947005 1

20  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ นางวรลญัช์ ช่อสม ม.1 ต.ป่า
พะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

                      37,527.74 8/10/2564 เลขท่ี PO 3001946922 1

21  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. บา้นนางมาริสา ชูทอง
 ม.2 ต.พนมวงัก ์อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                        2,320.18 8/10/2564 เลขท่ี PO 3001946898 1

22  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ อบต.ชะมวง(บา้นศาลาม่วง-
วิทยาลยัฯ) ม.6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                      35,042.29 8/10/2564 เลขท่ี PO 3001946891 1

23  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ อบต.เกาะเต่า - บา้นหนองไม้
พอน ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

                      49,086.52 8/10/2564 เลขท่ี PO 3001946946 1

24  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือท่อสีขาง, คลิปกา้มปู                              92.00 11/10/2564 เลขท่ี 2001279132 1

25  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือกาว TOA,เทปโฟมกาว 2 หนา้,พลาสติกใสหุม้ปก                            266.00 11/10/2564 เลขท่ี 2001279042 1

26  3930500299770 นางทิพพา สืบสม ค่าหนงัสือพิมพ ์กฟย.ศบพ./ก.ย.64                            300.00 11/10/2564 เลขท่ี 2001283676 1

27  3930500299770 นางทิพพา สืบสม ค่าหนงัสือพิมพ ์กฟส.คน./ก.ย.64                            300.00 11/10/2564 เลขท่ี 2001283635 1

28  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือปลัก๊ไฟ,ขอ้งอ,ท่อน ้า                            974.00 11/10/2564 เลขท่ี 2001279099 1

29  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. บา้นนายพิน ชูศรี ม.3
 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

                        6,801.78 12/10/2564 เลขท่ี PO 3001947937 1

30  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. บา้นนางไพวรรณ 
ทองหนูนุย้ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

                        2,693.04 12/10/2564 เลขท่ี PO 3001947941 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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31  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาขยายเขตฯ ไฟสาธารณะ ซอยปากพลี ม.6 ต.มะกอก
เหนือ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                      39,637.32 12/10/2564 เลขท่ี PO 3001948404 1

32  3930500006438 นายดิเรก เกษม ค่าน ้าด่ืม กฟย.ศบพ./ก.ย.64                            220.00 12/10/2564 เลขท่ี 2001289534 1

33  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. บา้นหว้ยซงัลาย ม.12 
ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

                      11,578.75 12/10/2564 เลขท่ี PO 3001948134 1

34  3930500228147 นางวิเชียร หมุนหวาน ค่าจา้งซกัรีดปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอนหอ้งเวรฯ                         1,020.00 12/10/2564 เลขท่ี 2001289457 1

35  3930500296126 ร้านจงสถาวรณ์ ซ้ือก๊อกโถปัสสาวะชาย                            420.00 12/10/2564 เลขท่ี 2001289656 1

36  3930100507278 แมวไดนาโม ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. 80-8070 พท                            240.00 12/10/2564 เลขท่ี 2001289270 1

37  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. นายประทิน ธาระ
ปราบ ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

                      22,115.78 14/10/2564 เลขท่ี PO 3001948932 1

38  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. นางสาวศุภรา คงหา
เพชร ม.8 ต.เขาปู่  อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

                      37,139.63 14/10/2564 เลขท่ี PO 3001948930 1

39  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม.นายอมรเทพ จนัทรสุ
ขศรี ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                      21,297.14 14/10/2564 เลขท่ี PO 3001949088 1

40  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. บา้นโพรงงู (ประดบั 
โอชู) ม.1 ต.เขายา่ อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง

                        8,267.12 14/10/2564 เลขท่ี PO 3001949066 1

41  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. นางสาวเพชรลดา 
ถนอมแจ่ม ม.3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

                      20,259.88 14/10/2564 เลขท่ี PO 3001948927 1

42  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม.นายภาณุวตัร แกว้
พิทกัษ ์ม.4 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                      22,652.47 14/10/2564 เลขท่ี PO 3001949085 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่4  (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)
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43  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. นางสาวโสภาพร ปุ
ระณะ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                        6,771.85 14/10/2564 เลขท่ี PO 3001949032 1

44  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม.นายธนภทัร ส าแดง ม.
8 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                        8,637.54 14/10/2564 เลขท่ี PO 3001949038 1

45  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. นางสาววรรณิศา หนู
สิน ม.6 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                        4,304.60 14/10/2564 เลขท่ี PO 3001949034 1

46  1930500016330 คลงัอกัษรพร้ินแอนดส์กรีน ค่ารูปถ่ายพร้อมกรอบ ผูบ้ริหาร                            150.00 15/10/2564 เลขท่ี 2001304915 1

47  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. นางสาวกิติมา ชูทุม่ 
ม.2 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง

                      13,354.39 15/10/2564 เลขท่ี PO 3001949410 1

48  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนด ์อิควิปเมน้ท์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม.นายสุภร ชูข  า                       13,633.61 15/10/2564 เลขท่ี PO 3001949957 1

49  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์
จา้งเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คฟม. นายสมศกัด์ิ เรืองพนู 
ม.4 ต.เขายา่ อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง

                      25,698.13 15/10/2564 เลขท่ี PO 3001949419 1

50  0105549034548 บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จ  ากดั ค่าซิมการ์ดและบริการรายเดือน                         1,280.79 15/10/2564 เลขท่ี 2001304989 1

51  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือสต๊ิกเกอร์ใส,ปากกาเคมีสองหวั,คลิปด า                            496.00 18/10/2564 เลขท่ี 2001318059 1

52  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือแอลกอฮอลเ์จล 2 แกลอน                         1,560.00 18/10/2564 เลขท่ี 2001318297 1

53  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือแอลกอฮอลล์า้งมือไม่ใชน้ ้า 2 แกลลอน                         1,896.00 18/10/2564 เลขท่ี 2001318447 1

54  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือกระดาษ A4 สีชมพ ู500 แผน่/ธุรการ                            160.00 18/10/2564 เลขท่ี 2001318177 1

55  0107551000029
บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั 
(มหาชน) สาขาพทัลุง

จดัซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดดา้นช่าง                            421.00 18/10/2564 เลขท่ี 2001317780 1

56  3930700054231 นายสมใจ รัตนสิงห์ ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. บธ 3935 พท                            920.00 18/10/2564 เลขท่ี 2001317486 1
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ประจ าไตรมาสที ่4  (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)
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57  0905533000625 บริษทั อนนัตม์อเตอร์เซลล ์จ  ากดั ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์กฟภ. ทะเบียน 81-0480 พท                         8,264.68 19/10/2564 เลขท่ี 2001328074 1

58  3800700255564 อู่ บุญยนืเซอร์วิสคาร์ควนขนุน ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์กฟภ.80-8520 พท                         2,700.00 19/10/2564 เลขท่ี PO 3001951625 1

59  1930500016330 ร้านคลงัอกัษรพร้ินแอนดส์กรีน ค่าสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์การละเมิดมิเตอร์                         2,400.00 21/10/2564 เลขท่ี 2001343298 1

60  0945482000011
บริษทั พิธานพาณิชย ์จ  ากดั สาขาตลาด
ควนขนุน

ค่าซ่อมรถจกัรยานยนต ์กฟภ.1 กง 7930 พท                         3,690.22 21/10/2564 เลขท่ี 2001343234 1

61  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือกระดาษสี A4 สีชมพ ู500แผน่/ธุรการ                            120.00 26/10/2564 เลขท่ี 2001355105 1

62  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือเมาส์ USB SIGNO                            144.00 26/10/2564 เลขท่ี 2001355008 1

63  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือหมึกเติมแป้นประทบั, กาวน ้า,กาวแท่ง                            120.00 26/10/2564 เลขท่ี 2001354945 1

64  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือกระดาษสี A4 สีชมพ ู500แผน่/ธุรการ                            320.00 26/10/2564 เลขท่ี 2001355289 1

65  3930500230117 ควนขนุนการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ.80-8070 พท/กฟย.ศบพ.                         8,230.00 26/10/2564 เลขท่ี PO 3001953693 1

66  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือหมึกเติมแป้นประทบั, ดินสอ 2 บี                              30.00 26/10/2564 เลขท่ี 2001354908 1

67  5930500016405 โชคนอ้งก่ิง วสัดุก่อสร้าง จดัซ้ือน็อต 4 หุน                            320.00 26/10/2564 เลขท่ี 2001354363 1

68  0145560003106 บริษทั ทวินแอดวานซ์ จ  ากดั ค่าซ้ือมีดปอกสาย sac ,คมัอะลอง 2 ตนั                         8,025.00 27/10/2564 เลขท่ี PO 3001955019 1

69  1930500016330 ร้านคลงัอกัษรพร้ินแอนดส์กรีน ค่ารูปถ่ายพร้อมกรอบรูป ผวก.                            280.00 27/10/2564 เลขท่ี 2001360985 1

70  3930500230117 ควนขนุนการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. 80-8520 พท                            700.00 27/10/2564 เลขท่ี PO 3001955001 1

71  3760500903555 เพช็รรัตน์กรอบรูป ค่ารูปถ่ายพร้อมกรอบ ผวก./กฟย.ปพม.                            480.00 27/10/2564 เลขท่ี 2001364374 1

72  3930500230117 ควนขนุนการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. 80-5729 พท                         7,070.00 27/10/2564 เลขท่ี PO 3001955007 1

73  3800101268626 ร้านพิมพเ์พ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์                            780.00 28/10/2564 เลขท่ี 2001368763 1

74  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดส านกังาน                         1,630.00 28/10/2564 เลขท่ี 2001367510 1

75  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่ากระดาษ A4 ผบง.กฟส.คน.                         1,575.00 28/10/2564 เลขท่ี 2001367539 1
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76  3930500151675 สมหมาย การช่าง ค่าซ่อมท่ีขดุหลุม ผกป.คน.                         1,000.00 29/10/2564 เลขท่ี 2001373136 1

77  3939900006727 ร้าน ล.การช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ.80-3189 พท                         7,800.00 29/10/2564 เลขท่ี 2001372165 1

78  3930500296126 จงสถาวรณ์ ค่าตะปูเกลียว ผบต.คน.                            780.00 29/10/2564 เลขท่ี 2001373037 1

79  1809900036507 ร้าน สมาร์ทออฟฟิตแอนดเ์ซอร์วิส ค่าซ้ือหมึกพิมพ ์Lexmark                       11,700.00 1/11/2564 เลขท่ี PO 3001956944 1

80  3939900006727 ร้าน ล.การช่าง ค่าซ่อมรถยนต์                            370.00 1/11/2564 เลขท่ี 2001379012 1

81  1930500016330 ร้านคลงัอกัษรพร้ินแอนดส์กรีน ค่าป้ายโฟมบอร์ดท าเนียบบุคลากร                            150.00 1/11/2564 เลขท่ี 2001378871 1

82  3100601757703 นายกฤษณ์ รัตนะ ค่าหนงัสือพิมพ ์กฟย.ปพม./ต.ค.64                            310.00 2/11/2564 เลขท่ี 2001388198 1

83  3820100098646 ค่าซ่อมระบบแอร์รถยนต ์บธ 4993 พท ค่าน ้ามนัรถยนต ์กฟภ. ทะเบียน บธ 4993 พท                         2,100.00 2/11/2564 เลขท่ี 2001388228 1

84  3939900006727 ร้าน ล.การช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. 80-5863 พท                            250.00 2/11/2564 เลขท่ี 2001388159 1

85  0103549017331 หจก.เคทีอาร์ พลสั จดัซ้ือหมึกพิมพ ์Broter                         4,440.50 2/11/2564 เลขท่ี 2001388008 1

86  1930500135592 ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า ค่าซ้ือปลัก๊ไฟ สายยาว 5 เมตร                            760.00 3/11/2564 เลขท่ี 2001400176 1

87  3930100742064 ร้านปกป้องคอมพิวเตอร์ จา้งซ่อม Power Supply Dell                         3,900.00 3/11/2564 เลขท่ี 2001391760 1

88  3930500230117 ควนขนุนการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. 80-5863 พท                         2,750.00 4/11/2564 เลขท่ี 2001400288 1

89  3930500230117 ควนขนุนการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. 80-3818 พท                         9,580.00 4/11/2564 เลขท่ี 2001400353 1

90  1809900036507 ร้าน สมาร์ทออฟฟิตแอนดเ์ซอร์วิส ค่าตลบัผา้หมึก S015589 EPSON                            550.00 4/11/2564 เลขท่ี 2001399912 1

91  1809900036507 ร้าน สมาร์ทออฟฟิตแอนดเ์ซอร์วิส ค่าหมึก Brother MFC-L2715DW                         2,790.00 4/11/2564 เลขท่ี 2001400080 1

92  3930500299770 นางทิพพา สืบสม ค่าหนงัสือพิมพ ์กฟส.คน./ต.ค.64                            310.00 4/11/2564 เลขท่ี 2001399659 1

93  1809900036507 ร้านสมาร์ท ออฟฟิต แอนด ์เซอร์วิส ค่าหมึกพิมพ ์HP รุ่น officejet 7110                         3,190.00 4/11/2564 เลขท่ี 2001399832 1

94  3930500299770 นางทิพพา สืบสม ค่าหนงัสือพิมพ ์กฟย.ศบพ./ต.ค.64                            310.00 5/11/2564 เลขท่ี 2001409053 1

95  3930500663323 ทิญาภา อิเล็คทริค ค่าโทรทศัน์สี (Smart TV) ขนาด 55 น้ิว กฟย.ศบพ.                       19,900.00 8/11/2564 เลขท่ี PO 3001960772 1

96  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ซ้ือเยื่อกาว 2 หนา้,กาวแท่ว,ท่ีดึงลวด ฯลฯ                            456.00 8/11/2564 เลขท่ี 2001423654 1
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97  3930500663323 ทิญาภา อิเล็คทริค ค่าโทรทศัน์สี (Smart TV) ขนาด 55 น้ิว กฟย.ปพม.                       18,899.00 8/11/2564 เลขท่ี PO 3001960958 1

98  3930500006438 นายดิเรก เกษม ค่าน ้าด่ืม กฟย.ศบพ./ต.ค.64                            220.00 8/11/2564 เลขท่ี 2001416095 1

99  0105535099511 บริษทั ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ค่าน ้ามนัส าหรับใส่เคร่ืองเล่ีอยยนต์                            150.00 8/11/2564 เลขท่ี 2001416598 1

100  0105536092641
บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
จ ากดั

ค่าน ้าด่ืม /กฟย.ปพม./ต.ค.64                            460.00 8/11/2564 เลขท่ี 2001416451 1

101  3930500228147 นางวิเชียร หมุนหวาน ค่าจา้งซกัรีดปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอนหอ้งเวรฯ/กฟย.ศบพ.                         1,054.00 8/11/2564 เลขท่ี 2001416279 1

102  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 25 รีม /ผบต.คน.                         2,625.00 9/11/2564 เลขท่ี 2001424097 1

103  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือกระบอกฉีดน ้า                            168.00 9/11/2564 เลขท่ี 2001424060 1

104  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่ากระดาษทิชชู,เชือกฟาง                         1,080.00 9/11/2564 เลขท่ี 2001423967 1

105  3700900096029 ร้านบุญศิริเคร่ืองครัว ค่าซ้ือน ้ายาลา้งหอ้งน ้า, น ้ายาถูพ้ืน,ถุงด า ฯลฯ                            894.00 9/11/2564 เลขท่ี 2001423130 1

106  1930500027676 น.ส.วรรณา สุขรัตน์ ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด สฟฟ.คน./ต.ค.64                         1,200.00 9/11/2564 เลขท่ี 2001423204 1

107  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าวสัดุส านกังาน                            231.00 9/11/2564 เลขท่ี 2001423807 1

108  1800700006436 นายอติภรณ์ คงเนียม ค่าจา้งตดัหญา้ สฟฟ.คน./ต.ค.64                         3,235.80 9/11/2564 เลขท่ี 2001423286 1

109  1939900229568 ร้าน ธ พาณิชย์ ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน/กฟย.ปพม.                         1,285.00 9/11/2564 เลขท่ี 2001423419 1

110  3930500295588 อู่บุญยนืเซอร์วิสคาร์ควนขนุน ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. ทะเบียน 80-5863 พท.                         2,100.00 10/11/2564 เลขท่ี 2001432206 1

111  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าวสัดุส านกังาน ผบง.คน.                            688.00 10/11/2564 เลขท่ี 2001430578 1

112  3930500981015 นายสมจิต สงนุย้ ค่าจา้งเหมาตดัหญา้บริเวณส านกังาน เดือน ต.ค. 64                         2,000.00 10/11/2564 เลขท่ี 2001432152 1

113  3930500295588 อู่บุญยนืเซอร์วิสคาร์ควนขนุน ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. บธ 4993 พท                         1,850.00 11/11/2564 เลขท่ี 2001439221 1

114  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือแฟ้มอ่อน A4 200 แฟ้ม                         1,600.00 12/11/2564 เลขท่ี 2001440418 1

115  1930700050765 ร้านฟอเฟรม จดัซ้ือรองเทา้บูธ และเส้ือกนัฝน/กฟย.ศบพ.                         2,080.00 18/11/2564 เลขท่ี 2001468737 1

116  3909800364796 ร้านเซ่ียงฮวด จดัซ้ือรองเทา้บูธ๊                         3,200.00 19/11/2564 เลขท่ี 2001475932 1

117  3909800364796 ร้านเซ่ียงฮวด จดัซ้ือเส้ือกนัฝน                         3,738.32 19/11/2564 เลขท่ี 2001475948 1
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118  3930100733979 ร้านไซน์แอนดพ์ร้ินท์ ค่าจา้งท าป้ายตูไฟ กฟย.ป่าพะยอม                         5,200.00 22/11/2564 เลขท่ี PO 3001968973 1

119  1930500135592 รุ่งเรืองการไฟฟ้า ค่าซ้ือหลอดไฟ LED 15W. จ านวน 10 หลอด                         1,000.00 25/11/2564 เลขท่ี 2001508460 1

120  1939900229568 ร้าน ธ พาณิชย์ ค่าซ้ือกระดาษ A4 จ านวน10 รีม กฟย.ปพม.                         1,080.00 25/11/2564 เลขท่ี 2001505787 1

121  3930700054231 นายสมใจ รัตนสิงห์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ บธ 3935 พท.                         2,000.00 26/11/2564 เลขท่ี 2001515254 1

122  1409900028362 นางละมยั โสดาทุม ค่าซ่อมแซมรางน ้า บริเวณ สนง.กฟส.คน.                       18,850.00 26/11/2564 เลขท่ี PO 3001972173 1

123  3930600422697 เวชพิสิฐ ไดนาโม ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 80-8070 พท.                         4,500.00 26/11/2564 เลขท่ี 2001515265 1

124 3930500178352 นายสมยศ แสงสุวรรณ ค่าเคียว จ  านวน 2 อนั                         1,400.00 26/11/2564 เลขท่ี 2001514214 1

125  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนด ์อิควิปเมน้ท์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม.บา้นควนนารา                       29,417.01 29/11/2564 เลขท่ี PO3001972475 1

126  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนด ์อิควิปเมนท์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม.บา้นควนนารา ม.6 ต.ตะแพน                       29,417.01 29/11/2564 เลขท่ี PO3001972475 1

127  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนด ์อิควิปเมนท์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม.นายคณนาถ หม่ืนหนู                       77,170.52 29/11/2564 เลขท่ี PO 3001972475 1

128  3930500838760 นางวาสนา เทพปาน
ค่าจา้งเหมาตดัตน้ไมใ้กลร้ะบบไฟฟ้าแรงสูง บา้นควนดิน
แดง-บา้นจนันา

                      25,000.00 1/12/2564 เลขท่ี PO 3001973957 1

129  3930500838760 นางวาสนา เทพปาน
ค่าจา้งเหมาตดัตน้ไมใ้กลร้ะบบไฟฟ้าแรงสูง บา้นชะมวง-
บา้นศาลาต าเสา

                      17,800.00 1/12/2564 เลขท่ี PO 3001973962 1

130  3930500750447 นางนิภา ชาญเมธี ค่าจา้งซกัรีด ผา้ปูท่ีนอนปลอกหมอน หอ้งเวรฯ                         1,530.00 3/12/2564 เลขท่ี 2001547415 1

131  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ เขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลนอ้ย                       20,617.81 7/12/2564 เลขท่ี PO 3001948874 1

132  0933540000307 หจก.พี.เค.การโยธา ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ คฟม.บา้นนายสมชาย รัตนพงษ์                       13,347.66 7/12/2564 เลขท่ี PO 3001946905 1

133  3930500143613 ร้าน ช.การช่างควนขนุน ค่าซ่อมหลงัคาอาคารหอ้งเวรฯ                       22,400.00 7/12/2564 เลขท่ี PO 3001976213 1

134  0933540000307 หจก. พี.เค.การโยธา ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ อบต.เกาะเต่า                       29,262.70 7/12/2564 เลขท่ี PO 3001946943 1

135  3930500228147 นางวิเชียร หมุนหวาน ค่าจา้งซกัรีด ผา้ปูท่ีนอนปลอกหมอน หอ้งเวรฯ                         1,020.00 8/12/2564 เลขท่ี 2001562993 1

136  3959900223558 วงับุญสังฆภณัฑ์ ค่าซ้ือพานพุม่ดอกไม้                            750.00 8/12/2564 เลขท่ี 2001561516 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่4  (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอควนขนุน

ล าดับที่

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี /

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

 จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน

(7)



วนัที่ เลขที่

137  3959900223558 วงับุญสังฆภณัฑ์ ค่าซ้ือพานพุม่ดอกไม้                            750.00 8/12/2564 เลขท่ี 2001561532 1

138  1930500027676 น.ส.วรรณา สุขรัตน์ ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด สฟฟ.คน./พ.ย.64                         1,200.00 9/12/2564 เลขท่ี 2001571004 1

139  3930500299770 นางทิพพา สืบสม ค่าหนงัสือพิมพร์ายวนั /พ.ย.64                            300.00 9/12/2564 เลขท่ี 2001571368 1

140  3930700069069 ร้านหลานปู่ งานเอกสาร ค่าซ้ือน ้ายาลา้งจาน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า                            358.00 9/12/2564 เลขท่ี 2001570740 1

141  3100601757703 นายกฤษณ์ รัตนะ ค่าหนงัสือพิมพร์ายวนั /พ.ย.64                            300.00 9/12/2564 เลขท่ี 2001571514 1

142  3930500336713 ร้านจมัโบ้ ค่าซ้ือน ้ายาลา้งจาน, น ้ายาลา้งหอ้งน ้า, ถุงด า ฯลฯ                            730.00 9/12/2564 เลขท่ี 2001570787 1

143  0105536092641
บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
จ ากดั

ค่าน ้าด่ืม กฟย.ปพม.                            675.00 9/12/2564 เลขท่ี 2001571126 1

144  3930500299770 นางทิพพา สืบสม ค่าหนงัสือพิมพร์ายวนั /พ.ย.64                            300.00 9/12/2564 เลขท่ี 2001571300 1

145  3930500006438 นายดิเรก เกษม ค่าน ้าด่ืม กฟย.ศบพ.                            220.00 9/12/2564 เลขท่ี 2001571461 1

146  3939900006727 ร้าน ล.การช่าง ค่าเปล่ียนไฟไซเรนรถยนต ์80-5863 พท                         1,950.00 9/12/2564 เลขท่ี 2001571567 1

147  3800600490081 นางไพ ภิรมย์
ค่าจา้งติดตั้งการ์ดอลูมิเนียม ป้องกนัสัตวเ์ล้ือยคลานข้ึน
เสาไฟฟ้าแรงสูง

                      51,600.00 13/12/2564 เลขท่ี PO 3001978506 1

148  0953551000222 หจก. เอ็น พี บี เซ็นเตอร์ จดัซ้ือกล่องใส่ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า/กฟย.ศบพ.                         5,350.00 14/12/2564 เลขท่ี 2001588084 1

149  3930500981015 นายสมจิต สงนุย้ ค่าจา้งเหมาตดัหญา้ บริเวณ สนง.กฟส.คน./พ.ย.64                         2,000.00 14/12/2564 เลขท่ี 2001585029 1

150  3909800364796 ร้านเซ่ียงฮวด จดัซ้ือรองเทา้บูธ และเส้ือกนัฝน                         1,350.00 14/12/2564 เลขท่ี 2001587504 1

151  0953551000222 หจก.เอ็น พี บี เซ็นเตอร์ จดัซ้ือกล่องใส่ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า                       10,700.00 14/12/2564 เลขท่ี 2001587964 1

152  3909800364796 ร้านเซ่ียงฮวด ค่าซ้ือประแจเล่ือน,คีมดา้มแดง,ประแจแหวาน ฯลฯ                         2,200.00 14/12/2564 เลขท่ี 2001587398 1

153  3930500454261 ร้านศึกษาภณัฑ์ ค่าซ้ือธงตราสัญลกัษณ์ ร.10                            100.00 14/12/2564 เลขท่ี 2001585632 1

154  0125560022747 บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ากดั ค่าซ้ือ Swithching Hub                            653.27 14/12/2564 เลขท่ี 2001587183 1

155  3930500287658 อู่พีระการช่าง ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์กฟภ. 80-5729 พท.                         3,330.00 15/12/2564 เลขท่ี PO 3001979546 1
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156  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่ากระดาษA4 จ านวน 5 รีม /ธุรการ                            525.00 15/12/2564 เลขท่ี 2001597382 1

157  3930500287658 อู่พีระการช่าง ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์กฟภ. 80-3189 พท.                         3,050.00 15/12/2564 เลขท่ี PO 3001979544 1

158  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าตรายางพนกังานจ านวน 5 ตวั                            600.00 15/12/2564 เลขท่ี 2001597324 1

159  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือกระดาษช าระมว้นใหญ่                         2,112.00 15/12/2564 เลขท่ี 2001597264 1

160  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ จดัซ้ือแฟ้มอ่อน,ท่ีดึงลวด ฯลฯ                            692.00 15/12/2564 เลขท่ี 2001597179 1

161  3930500230117 ควนขนุนการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. บธ 3935 พท                         1,220.00 16/12/2564 เลขท่ี 2001603682 1

162  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์ จา้งเหมาขยายเขตฯ นายวีระพล หว้นแจ่ม                       17,941.21 16/12/2564 เลขท่ี PO 3001980726 1

163  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนด ์อิควิปเมนท์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายวีระพล หว้นแจ่ม                       74,270.31 16/12/2564 เลขท่ี PO 3001980707 1

164  1809900036507 ร้านสมาร์ท ออฟฟิต แอนด ์เซอร์วิส ค่าหมึกพิมพ ์RICOH                         3,400.00 17/12/2564 เลขท่ี 2001613520 1

165  3930500287658 พีระการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ.80-3189 พท                         4,210.00 17/12/2564 เลขท่ี PO 3001981424 1

166  1930500016330 ร้านคลงัอกัษรพร้ินแอนดส์กรีน ค่าป้ายช่ือผูบ้ริหารและป้ายช่ือพนกังาน                            420.00 17/12/2564 เลขท่ี 2001610515 1

167  0933556000760 หจก.สังขไ์ลทต้ิ์ง แอนดอิ์ควิปเมนท์ ค่าจา้งเหมาขยายเขตฯ นายยยงยทุธ พรหมแกว้                       14,216.38 17/12/2564 เลขท่ี PO 3001981372 1

168  3930500287658 พีระการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ.80-5729 พท                         1,450.00 17/12/2564 เลขท่ี PO 3001981408 1

169  1930500002266 ร้านเซ็ตอพัคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมระบบกลอ้งวงจรปิด(CCTV)                            950.00 20/12/2564 เลขท่ี 2001626603 1

170  0107552000146 บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั จดัซ้ือไวร์กร๊ิฟคมัอะลอง                         5,000.00 20/12/2564 เลขท่ี PO 3001981876 1

171  3930500230117 ควนขนุนการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ. 80-5863 พท                       15,250.00 20/12/2564 เลขท่ี PO 3001982329 1

172  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือซองน ้าตาล,ซองจดหมายสีขาว,กาวแท่ง                            952.00 21/12/2564 เลขท่ี 2001636836 1

173  3909800364796 ร้านเซ่ียงฮวด จดัซ้ือเส้ือกนัฝนและรองเทา้บูช๊                         1,150.00 21/12/2564 เลขท่ี 2001636466 1

174  3930100104246 ร้านเรือนขวญัดอยค า พทัลุง จดัซ้ือกระเชา้เพ่ือสุขภาพ                         6,000.00 22/12/2564 เลขท่ี 2001639873 1

175  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าวสัดุส านกังาน                         2,246.00 23/12/2564 เลขท่ี 2001647236 1

176  3800700067636 ร้านอุดมเซอร์วิสแอร์ ค่าซิ่มแซมบ ารุงรักษา-อุปกรณ์ในส านกังาน                       13,000.00 23/12/2564 เลขท่ี 2001654238 1
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177  3930100742064 ร้านปกป้องคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ เปล่ียน Lancard                         1,100.00 23/12/2564 เลขท่ี 2001649533 1

178  3930500287658 อู่พีระการช่าง ค่าซ่อมรถยนต ์กฟภ.80-5729 พท                       12,660.00 24/12/2564 เลขท่ี PO 3001985402 1

179  0145560003106 บริษทั ทวิน แอดวานซ์ จ  ากดั ค่ามีดปอกสาย จ านวน 2 ช้ิน                       16,906.00 24/12/2564 เลขท่ี 3001985597 1

180  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือสันแฟ้ม,แฟ้มอ่อน,คลิปด า ฯลฯ                         2,126.00 28/12/2564 เลขท่ี 2001682978 1

181  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 15 รีม/ผบง.                         1,575.00 28/12/2564 เลขท่ี 2001683120 1

182  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าซ้ือเจลแอลกอฮอล์                            784.00 28/12/2564 เลขท่ี 2001683064 1

183  3930500295588 อู่บุญยนืเซอร์วิสคาร์ควนขนุน ค่าเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองรถยนต ์กฟภ. 80-58633 พท                         2,270.00 28/12/2564 เลขท่ี 2001682398 1

184  3930500230117 ควนขนุนการช่าง ค่าซ่อมแซมรักษายานพาหนะ ทะเบียน 80-5863 พท.                         2,690.00 29/12/2564 เลขท่ี 2001689974 1

185  3930700054231 นายสมใจ รัตนสิงห์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน 1 กณ 9638 ยล                            300.00 29/12/2564 เลขท่ี 2001691848 1

186  0107537000521 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั(มหาชน) ค่าซ้ือวสัดุเบ็ดเตล็ดส านกังาน                         8,392.00 29/12/2564 เลขท่ี 2001688772 1

187  1809900036507 ร้านสมาร์ท ออฟฟิต แอนด ์เซอร์วิส ค่าซ้ือหมึกพิมพ ์brother MFC-L27115DW                         2,790.00 29/12/2564 เลขท่ี 2001686187 1

188  3930700054801 นายพรหม รามณีย์ ค่าวสัดุเบ็ดเตล็ดดา้นช่าง                            762.00 29/12/2564 เลขท่ี 2001691318 1

189  3930700054231 นายสมใจ รัตนสิงห์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน 80-8070 พท.                         1,760.00 29/12/2564 เลขท่ี 2001691823 1

190  3939900100456 ร้านสมบูรณ์ ค่าเจลแอลกอฮอล ์จ  านวน 1 แกลอน                            784.00 29/12/2564 เลขท่ี 2001691921 1

1,721,156.24                

หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(1)  ระบุล ำดับทีเ่รียงตำมล ำดับทีท่ีม่ีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(2)  ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร

(3)  ระบุชื่อผู้ประกอบกำร

(4)  ระบุรำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5)  ระบุจ ำนวนเงินรวมทีม่ีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่4  (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอควนขนุน

ล าดับที่

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี /

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

 จ านวนเงนิรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน

(7)



(6)  ระบุวนัที่/เลขทีข่องสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7)  ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังนี้

1  หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที ่24 สิงหำคม 2560

               ยกเวน้กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2  หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3  หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวนิิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

               ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่9 มีนำคม 2561

4  หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอื่นๆ นอกเหนือจำก 1 - 3


