


วันท่ี เลขท่ี

1 ร้านไพศาลโฟโต้ดิจิตอล จ้างล้างอัดภาพ 2,900.00 01/01/2562 0206.1/77 2

2 0105534109466 บริษัท นิวสยามพัฒนา (1991) จ ากัด ซ้ือก๊อกน้ า 280.00 02/01/2562 0206.1/24 3

3 3101202345160 ร้าน ภวดล ซัพพลาย จ้างเปล่ียนก๊อกน้ าห้องน้ า 1,950.00 09/01/2562 0206.1/121 2

4  3100203332486 แสงทองไพบูลย์ จ้างซ่อมเคร่ืองตอกเลข 2,200.00 14/01/2562 0206.1/188 2

5 0103524020312 หจก. สากลตรายางและการพิมพ์ จ้างท าตรายาง 128.40 21/01/2562 0206.1/318 2

6 0103524020312 หจก. สากลตรายางและการพิมพ์ จ้างท าตรายาง 609.90 21/01/2562 0206.1/294 2

7 0103524020312 หจก. สากลตรายางและการพิมพ์ จ้างท าตรายาง 230.00 21/01/2562 0206.1/296 2

8 0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ซ้ือแผ่นสูญญากาศติดกระจก 790.00 21/01/2562 0206.1/6350 2

9 3101202345160 ร้าน ภวดล ซัพพลาย จ้างเปล่ียนกุญแจโต๊ะท างาน 560.00 21/01/2562 0206.1/297 2

10 0105539100629 บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เน็ตเวอร์ จ ากัด

ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 4,173.00 21/01/2562 0206.1/298 2

11 0103524020312 หจก. สากลตรายางและการพิมพ์ จ้างท าตรายาง 652.70 22/01/2562 0206.1/332 2

12 3101202345160 ร้าน ภวดล ซัพพลาย จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,840.00       24/01/2562 0206.1/368 2

13 0103524020312 หจก. สากลตรายางและการพิมพ์ จ้างท าตรายาง 128.40 29/01/2562 0206.1/449 2

14 0103524020312 หจก.  สากลตรายางและการพิมพ์ จ้างท าตรายาง 107.00 04/02/2562 0206.1/539 2

15 0103524020312 หจก.  สากลตรายางและการพิมพ์ จ้างท าตรายาง 620.60 04/02/2562 0206.1/528 2

เอกสารอ้างอิง (6)รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

ล าดับ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส ท่ี 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

ส านักงาน ก.ค.ศ.
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
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16 ร้านนีโอ แลนด์ เซอร์วิส ซ้ืออุปกรณ์ติดต้ังทีวี 3,000.00 04/02/2562 0206.1/524 3

17 0103537017871 หจก. เดนวา จ้างซ่อมกล่อมควบคุมระบบ
เปิดปิดประตู

856.00 04/02/2562 0206.1/537 2

36 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซ้ือกล่องไปรษณีย์ 3,840.00 04/02/2562 0206.1/1075 2

18 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซ้ือกล่องไปรษณีย์ส าเร็จรูป 2,950.00 05/02/2562 0206.1/573 2

19 ร้านนีโอแอนด์ เซอร์วิส ซ้ือขาแขวนพนัง 790.00 05/02/2562 0206.1/562 3

20 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซ้ือกล่องไปรษณีย์ 1,340.00 06/02/2562 0206.1/591 2

21 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ซ้ือวัสดุล้ินแฟ้ม 900.00 06/02/2562 0206.1/579 2

22 0105534109466 บริษัท นิวสยามพัฒนา (1991) จ ากัด ซ้ือวัสดุ จ านวน 5 รายการ 1,701.30 07/02/2562 0206.1/608 3

23 ร้านบ๊ิก ออโต้ เซอร์วิส จ้างยกรถส่วนกลาง 2,000.00 07/02/2562 0206.1/1003 3

24 ร้านบ๊ิก ออโต้ เซอร์วิส จ้างยกรถส่วนกลาง 2,000.00 07/02/2562 0206.1/1003 2

25 0103524020312 หจก.  สากลตรายางและการพิมพ์ จ้างท าตรายาง 535.00 08/02/2562 0206.1/653 2

26 ร้าน Home 508 ซ้ือฟิล์มผ้าติดกระจก 1,000.00 14/02/2562 0206.1/753 2

27 3120600852112 นายสุขสันต์  สุขผล จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3,300.00 20/02/2562 0206.1/818 2

28 0994000098359 องค์การค้าของ สกสค. ซ้ือปากกาเขียนครุภัณฑ์ 532.00 27/02/2562 0206.1/990 2

29 0105532105668 บริษัท เศรษฐีทัวร์ จ ากัด จ้างตรวจสภาพรถยนต์
ส่วนกลาง

600.00 27/02/2562 0206.1/1004 3
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30 0103524020312 หจก.  สากลตรายางและการพิมพ์ จ้างท าตรายาง 171.20 27/02/2562 0206.1/1006 2

31 3100203332486 ร้านแสงทองไพบูลย์ จ้างซ่อมเคร่ืองเย็บกระดาษ 791.80 27/02/2562 0206.1/993 2

32 3120600852112 นายสุขสันต์  สุขผล จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3,700.00 27/02/2562 0206.1/1013 2

33 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซ้ือกล่องไปรษณีย์ 1,200.00 05/03/2562 0206.1/1113 2

34 3120600852112 นายสุขสันต์  สุขผล จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3,600.00 06/03/2562 0206.1/1157 2

35 0105534109466 บริษัท นิวสยามพัฒนา (1991) จ ากัด ซ้ือวัสดุเดินรางไฟ 550.00 18/03/2562 0206.1/1331 3

16,549.40

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

รวม

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี
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เหตุผลสนับสนุน
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     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

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

     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


