


ล ำดับที่ เลขทีป่ระจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วนัที่ เลขที่ สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (7)

1 2800100028739 ร้ำน รวมปำ้ย บำยบอีำร์ท จ้ำงจัดท ำปำ้ยไวนิล 300.00 14 ธ.ค 63 เลขที่ 10/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งจ้ำง

2 1679900422646 ร้ำน พีพี เทรดดิ้ง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (คก.) 1,700.00 15 ธ.ค 63 เลขที่ 15/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งซ้ือ

3 2800100028739 ร้ำน รวมปำ้ย บำยบอีำร์ท จ้ำงจัดท ำปำ้ยไวนิล 300.00 15 ธ.ค 63 เลขที่ 12/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งจ้ำง

4 2800100028739 ร้ำน รวมปำ้ย บำยบอีำร์ท จ้ำงจัดท ำปำ้ยไวนิล 300.00 21 ธ.ค 63 เลขที่ 17/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งจ้ำง

5 0673520000118 หจก.กิจพิบลูย์บริกำร ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (คก) 1,000.00 ข้อ 7(1) ใบแจ้งยอดบญัชี

6 0673520000118 หจก.กิจพิบลูย์บริกำร ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (คก) 11,910.00 ข้อ 7(1) ใบแจ้งยอดบญัชี

7 3670100759962 นำงกุหลำบ  ทองอยู่ จ้ำงท ำควำมสะอำด 27,900.00 4 ม.ค 64 เลขที่ 7/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

8 3670100463729 นำยมะเนตร  บญุมี จ้ำงเรักษำควำมปลอดภยั 34,500.00 4 ม.ค 64 เลขที่ 8/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

9 1679900044315 นำยพรเทพ  ทองดี จ้ำงขับรถยนต์ 34,500.00 4 ม.ค 64 เลขที่ 9/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

10 5670190017991 นำยฐำปกรณ ์ ทองมำ จ้ำงกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบรรจุงำน 45,000.00 4 ม.ค 64 เลขที่ 10/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

11 3670101420837 นำงสำวโสมศรี  ต่วนโต จ้ำงโครงกำรส่งเสริมคนพิกำรท ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ 45,000.00 4 ม.ค 64 เลขที่ 11/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

12 1670100158041 นำงสำววันวิภำ  วังคีรี จ้ำงกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืน 44,000.00 4 ม.ค 64 เลขที่ 12/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

13 1679900422646 ร้ำน พีพี เทรดดิ้ง ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (คก.) 2,280.00 14 ม.ค 64 เลขที่ 24/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งซ้ือ

14 1679900422646 ร้ำน พีพี เทรดดิ้ง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (คก.) 4,300.00 21 ม.ค 64 ลขที่ 26/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งซ้ือ

15 2800100028739 ร้ำน รวมปำ้ย บำยบอีำร์ท จ้ำงท ำปำ้ยไวนิล 4,800.00 21 ม.ค 64 เลขที่ 31/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งจ้ำง

16 1679900422646 ร้ำน พีพี เทรดดิ้ง ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,700.00 26 ม.ค 64 เลขที่ 27/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งซ้ือ

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ ำไตรมำสที ่2   (เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2564   ถึง เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2564  )

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัเพชรบรูณ์

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

หมำยเหตุ

ระหว่ำงวันที่ 19 ม.ค 64 ถึง วันที่ 20 ม.ค 64

ระหว่ำงวันที่ 1 ม.ค 64 ถึง วันที่ 31 ม.ค 64



ยอดยกไป 244,980.00

ล ำดับที่ เลขทีป่ระจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วนัที่ เลขที่ สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (7)

ยอดยกมำ 244,980.00

17 0673531000050 หจก.น้ ำแข็งอนำมัย ไพศำล ซ้ือน้ ำดื่ม 300.00 31 ม.ค 64 เลขที่ 521/0164 ข้อ 7(3) ใบวำงบลิ/ใบแจ้งหน้ี

18 1679900014963 ร้ำน จิ้นเซ้งพำนิช ซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00 1 ก.พ 64 เล่มที่ 06 เลขที่ 34 ข้อ 7(3) ใบส่งของ

19 3670100758796 นำยสมเดช  ค ำพำณชิย์ จ้ำงซ่อมเปลี่ยนโช๊คประตูหอ้งประชุม 3,600.00 1 ก.พ 64 เลขที่ 34/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งจ้ำง

20 0673520000118 หจก.กิจพิบลูย์บริกำร ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,190.00 ข้อ 7(1) ใบแจ้งยอดบญัชี

21 1679900422646 ร้ำน พีพี เทรดดิ้ง ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00 22 ก.พ 64 เลขที่ 40/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งซ้ือ

22 0673535000020 หจก.พรพีรพงษ์ จ้ำงปะยำงรถยนต์ส ำนักงำน 300.00 22 ก.พ 64 เล่มที่ 1  เลขที่  20 ข้อ 7(2) ใบเสร็จรับเงนิ

23 0673531000050 หจก.น้ ำแข็งอนำมัย ไพศำล ซ้ือน้ ำดื่ม 340.00 28 ก.พ 64 เลขที่ 521/0264 ข้อ 7(3) ใบวำงบลิ/ใบแจ้งหน้ี

24 1679900014963 ร้ำน จิ้นเซ้งพำนิช ซ้ือหนังสือพิมพ์ 190.00 1 ม.ีค 64 เล่มที่ 07 เลขที่ 15 ข้อ 7(3) ใบส่งของ

25 3669300129421 ร้ำน ก๊อปปี้วัน จ้ำงท ำตรำยำง 2,980.00 16 ม.ีค 64 เลขที่ 43/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งจ้ำง

26 0673520000118 หจก.กิจพิบลูย์บริกำร ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (คก) 1,200.00 ข้อ 7(1) ใบแจ้งยอดบญัชี

27 2800100028739 ร้ำน รวมปำ้ย บำยบอีำร์ท จ้ำงท ำปำ้ยไวนิล 300.00 19 ม.ีค 64 เลขที่ 47/2564 ข้อ 7(1) ใบสั่งจ้ำง

28 1679900200546 นำยอธิวัฒน์  วงษ์แสง ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (คก) 8,569.00 23 ม.ีค 64 เล่มที่ 2 เลขที่ 7,8,9 ข้อ 7(3) ใบส่งของ

29 3670100294668 นำงแสนสุข  เบำ้ทองค ำ จ้ำงตกแต่งสถำนที่ 1,000.00 25 ม.ีค 64 จัดงำน ข้อ 7(3) ใบส ำคัญรับเงนิ

2

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ ำไตรมำสที ่2   (เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2564   ถึง เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2564  )

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัเพชรบรูณ์

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง  (6)

หมำยเหตุ

ระหว่ำงวันที่  1 ก.พ 2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ 2564

วันที่ 19 ม.ีค 64



รวม 275,349.00

ล ำดับที่ เลขทีป่ระจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วนัที่ เลขที่ สนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (7)

ยอดยกมำ 275,349.00

30 0673520000118 หจก.กิจพิบลูย์บริกำร ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (คก) 1,500.00 ข้อ 7(1) ใบแจ้งยอดบญัชี

31 3670100294668 นำงแสนสุข  เบำ้ทองค ำ จ้ำงตกแต่งสถำนที่ 1,000.00 25 ม.ีค 64 จัดงำน ข้อ 7(3) ใบส ำคัญรับเงนิ

32 3670100759962 นำงกุหลำบ  ทองอยู่ จ้ำงท ำควำมสะอำด 27,900.00 25 ม.ีค 64 เลขที่ 13/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

33 3670100463729 นำยมะเนตร  บญุมี จ้ำงรักษำควำมปลอดภยั 34,500.00 25 ม.ีค 64 เลขที่ 14/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

34 1679900044315 นำยพรเทพ  ทองดี จ้ำงขับรถยนต์ 34,500.00 25 ม.ีค 64 เลขที่ 15/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

35 1670100158041 นำงสำววันวิภำ  วังคีรี จ้ำงกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืน 45,000.00 25 ม.ีค 64 เลขที่ 16/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

36 5670190017991 นำยฐำปกรณ ์ ทองมำ จ้ำงกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบรรจุงำน 45,000.00 25 ม.ีค 64 เลขที่ 17/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

37 167990294346 นำงสำวนิศำกร  ทองเหลือ จ้ำงโครงกำรส่งเสริมคนพิกำรท ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ 45,000.00 25 ม.ีค 64 เลขที่ 18/2564 ข้อ 7(1) สัญญำจ้ำง

38 1679900014963 ร้ำน จิ้นเซ้งพำนิช จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 220.00 5 เม.ย 64 เล่มที่ 08 เลขที่ 22 ข้อ 7(3) ใบส่งของ

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง หมำยเหตุ

ระหว่ำงวันที่ 24 ม.ีค 64 ถึง วันที่ 25 ม.ีค 64

3

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ ำไตรมำสที ่2   (เดือน  มกรำคม  พ.ศ.  2564   ถึง เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2564  )

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัเพชรบรูณ์

เอกสำรอ้ำงอิง  (6)



รวม 509,969.00

(1) ระบุล ำดบัทีเ่รียงตำมล ำดบัวันทีท่ีม่กีำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(2)  ระบุเลขประจ ำตวัผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตวัประชำชนของผู้ประกอบกำร

(3)  ระบุชื่อผู้ประกอบกำร

(4)  ระบุรำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำงในแตล่ะครั้ง เชน่ ซ้ือวัสดสุ ำนักงำน ซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต ์ เป็นตน้

(5)  ระบุจ ำนวนเงินรวมทีม่กีำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแตล่ะครั้ง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมหีลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร

(6)   ระบุวันที/่เลขทีข่องสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เชน่ ใบเสร็จรับเงิน  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7)  ระบุเหตผุลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง  ดงัน้ี

        1  หมำยถึง  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชกีลำง ดว่นทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหำคม 2560

                       ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

        2 หมำยถึง  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

        3 หมำยถึง  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉยัปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดภุำคร้ฐ

                      ดว่นทีสุ่ด ที ่กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลงวันที ่9 มนีำคม 2561

        4 หมำยถึง  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก 1 - 3

4


