
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่ เลขที่

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

1 0623535000542 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพื่อนเรียน พำนิช จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ตรำยำงตัวเลข 7 มิล 240.00         1 ก.ค. 64 กพ 0030/พ.061 1

2 0623544000550 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โรจนกลุคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ประเภทฮำร์ดดิสพกพำ 3,300.00       9 ก.ค. 64 กพ 0030/พ.062 1

3 3 6299 00240 98 6 ร้ำน ยนต์ศิลป์ จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ นข-2886 กพ 2,600.00       21 ก.ค. 64 กพ 0030/พ.064 1

4 3 6299 00165 83 6 ร้ำน ศรีเพชรกำรไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิคส์ จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ ประเภท อุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้ำ 3,643.00       2 ส.ค. 64 กพ 0030/พ.067 1

5 3 6299 00061 89 5 ร้ำน เจอำร์ โอเอ เทคนิค เซอร์วิส จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6  รำยกำร 2,907.00       16 ส.ค. 64 กพ 0030/พ.069 1

6 1 6299 00069 74 9 ร้ำน นฤพลตรำยำง จำ้งท ำตรำยำง  จ ำนวน  5  อัน 420.00         16 ส.ค. 64 กพ 0030/พ.070 1

7 0625530000023 บจก.โตโยต้ำก ำแพงเพชร (ฮ้ัวเฮงหลี) ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กฉ-3162 กพ 2,255.03       1 ก.ย. 64 กพ 0030/พ.071 1

8 3 6299 00061 89 5 ร้ำน เจอำร์ โอเอ เทคนิค เซอร์วิส จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน ประเภท กรอบรูป 210.00         7 ก.ย. 64 กพ 0030/พ.073 1

หมายเหตุ: เงือ่นไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล ำดับที่เรียงตำมล ำดับวันที่ที่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(2) ระบุเลขประจ ำตัวผุ้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบกำร

(4) ระบุรำยกำรพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ ำนวนเงินรวมที่มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมเป็นเงินที่จัดซ้ือจ้ำงทุกรำยกำร

(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงนั้น โดยระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังนี้

1หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560

                  ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

              ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561

4 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอื่นๆ นอกเหนือจำก 1-3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 4  (เดือนกรกฎาคม 2564  ถึง  เดือนกันยายน 2564)

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดก าแพงเพชร

ล ำดับที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง(6)

เหตุผลสนับสนุน



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม

เลขประจ ำตัวประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่ เลขที่

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

9 0625537000061 บริษัท รังษีฟำร์ม่ำแคร์ จ ำกดั จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน แอลกอฮอล์และเจลล้ำงมือ 4,625.00       14 ก.ย. 64 กพ 0030/พ.077 1

10 3 6201 00155 70 6 ร้ำน อู่ต้นกำรช่ำง ค่ำจำ้งซ่อมแซมรถยนต์ กฉ-3162 กพ 1,235.00       15 ก.ย. 64 กพ 0030/พ.078 1

11 0625552000051 บริษัท ทีเคซีมิตซูก ำแพงเพชร จ ำกดั ค่ำจำ้งซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กท-1768 กพ 4,422.31       15 ก.ย. 64 กพ 0030/พ.080 1

12 3 6299 00074 15 6 ร้ำน สว่ำงไพศำล จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว อุปกรณ์ท่อน้ ำ 100.00         15 ก.ย. 64 กพ 0030/พ.081 1

-2-

ล ำดับที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง(6)

เหตุผลสนับสนุน



15,575.03        



#######

#######


