
ล ำดับที่

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย

ภำษ/ี

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงิน

รวมทีจ่ัดซ้ือ

จัดจ้ำง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)

1 105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ประจ ำเดือนม.ิย. 64 4,815.00 14/7/2564 มอ 016.1/64- 538 2

2 105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร ประจ ำเดือน ม.ิย. 64 3,839.16 14/7/2564 มอ 016.1/64- 539 2

3 105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด ค่ำถ่ำยเอกสำร ประจ ำเดือนก.ค. 64 101 17/8/2564 มอ 016.1/64- 582 2

4 105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ประจ ำเดือนก.ค. 64 4,815.00 17/8/2564 มอ 016.1/64- 584 2

5 905539002069 บริษัท ยูพร็อมท์ คอมพิวเตอร์ จ ำกัด ขออนุมัติ ซ้ือและเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุ (Harddisk SSD) 2,300.00 1/7/2564 มอ 016.3/64- 605 2

6 905539002069 บริษัท ยูพร็อมท์ คอมพิวเตอร์ จ ำกัด

ขออนุมัติ ซ้ือและเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุ Harddisk SSD,

 Mouse 2,960.00 19/7/2564 มอ 016.3/64- 681 2

7 105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด

ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน (ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร) 

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 64 3,210.00 13/8/2564 มอ 016.3/64- 766 2

8 105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด

ขออนุมัติซ้ือและเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุ (ค่ำถ่ำยเอกสำร)

(เดือน ม.ิย. 64) 5,064.00 13/8/2564 มอ 016.3/64- 767 2

9 903548000748 หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี ขออนุมัติซ้ือและเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน 13,741.00 17/8/2564 มอ 016.3/64- 781 2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ.2564)

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสำรอ้ำงอิง (6)



ล ำดับที่

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย

ภำษ/ี

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงิน

รวมทีจ่ัดซ้ือ

จัดจ้ำง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ.2564)

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

10 105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด

ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน (ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร) 

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 64 7,152.00 2/9/2564 มอ 016.3/64- 859 2

11 105513004762 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด

ขออนุมัติซ้ือและเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุ (ค่ำถ่ำยเอกสำร)

(เดือน ส.ค. 64) 3,210.00 2/9/2564 มอ 016.3/64- 857 2

12 903548000748 หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี

ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย (วัสดุ

ส ำนักงำน) 1,930.00 8/9/2564 มอ 016.2/64- 848 3

13 903548000748 หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี ขออนุมัติซ้ือและเบิกจ่ำยเงินค่ำวัสดุ 50,253.00 13/9/2564 มอ 016.2/64- 831 2

14 1909801089849 นำงสำวศรุตำ หลังยำหน่ำย

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงฯ (ค่ำจ้ำงเหมำ

ท ำส่ือ) 14,000.00 13/9/2564 มอ 016.2/64- 833 2

15 1909802220906 นำงสำวปทิตตำ สุวรรณ์

ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดจ้ำงเหมำบริกำรและ

เบิกจ่ำย (ค่ำจ้ำงเหมำ note taker) 10,000.00 29/9/2564 มอ 016.2/64- 897 3

16 1940500057443 นำงสำวซูไรดำ ลำเตะ

ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดจ้ำงเหมำบริกำรและ

เบิกจ่ำย (ค่ำจ้ำงเหมำ note taker) 10,000.00 29/9/2564 มอ 016.2/64- 897 3



ล ำดับที่

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย

ภำษ/ี

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงิน

รวมทีจ่ัดซ้ือ

จัดจ้ำง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ.2564)

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

17 1900101198256 นำยธรรมรัตน์ ทรพิศ

ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดจ้ำงเหมำบริกำรและ

เบิกจ่ำย (ค่ำจ้ำงเหมำ note taker) 8,000.00 29/9/2564 มอ 016.2/64- 897 3

18 1939900176588 นำงสำวทัศนีย์ รองเล่ือน

ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดจ้ำงเหมำบริกำรและ

เบิกจ่ำย (ค่ำจ้ำงเหมำ note taker) 6,000.00 4/10/2564 มอ 016.1/64- 913 3

19 1909800856617 นำงสำวสุกัญญำ สมะดอเล๊ำะ ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 15,000.00 4/10/2564 มอ 016.1/64- 970 2

20 0-994000580860

ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ และส่ือสำร

องค์กร

รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติจ้ำง และเบิก

จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยทอดสด โครงกำร 1 ต ำบล 1

 มหำวิทยำลัย 15,000.00 15/10/2564 มอ 016.1/64- 998 2

21 1939900176588 นำงสำวเนตรภิรมณ์ ศรีสุวรรณ

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำรวบรวม

ข้อมูลเพือ่วิเครำะห์โครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคใต้ 30,000.00 27/4/2564 มอ 016.3/64- 357 2

22 1940300187564 นำงสำวนำรีมำน ดูมีแด

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำรวบรวม

ข้อมูลเพือ่วิเครำะห์ประเด็นทิศทำงสังคมและ

เศรษฐกิจประเทศ 3 ประเทศ (อินโดนีเซีย มำเลเซีย 

ไทย) 50,000.00 24/8/2564 มอ 016.3/64- 802 2



ล ำดับที่

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย

ภำษ/ี

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงิน

รวมทีจ่ัดซ้ือ

จัดจ้ำง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ.2564)

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

23 1909900211065 นำยอำทิตย์ หน่อสกูล

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำรวบรวม

วิเครำะห์ข้อมูลเพือ่สนับสนุนกำรขับเคล่ือนกำร

ด ำเนินงำนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้ำนสังคม 35,000.00 24/8/2564 มอ 016.3/64- 804 2

24 1920100099246 นำงสำวปรียภำ จูห้อง

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำวิเครำะห์

ด้ำนเศรษฐกิจ E-commerce 30,000.00 7/7/2564 มอ 016.3/64- 628 2

25 903548000748 หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี

ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย (วัสดุ

ส ำนักงำน) 39,434.36 27/9/2564 มอ 016.3/64- 946 2

26 1909802220906 นำงสำวปทิตตำ สุวรรณ์

ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดจ้ำงเหมำบริกำรและ

เบิกจ่ำย (ค่ำจ้ำงเหมำ note taker) 2,000.00 11/10/2564 มอ 016.2/64- 933 3

27 1909801089849 นำงสำวศรุตำ หลังยำหน่ำย ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ือกิจกรรม 5,000.00 11/10/2564 มอ 016.2/64- 934 2

28 135544005281

บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 

จ ำกัด ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย 979 14/10/2564 มอ 016.2/64- 944 3

29 0-994000580860

ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ และส่ือสำร

องค์กร

รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติจ้ำง และเบิก

จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยทอดสด โครงกำร 1 ต ำบล 1

 มหำวิทยำลัย 45,000.00 1/11/2564 มอ 016.1/64- 00-73 2



ล ำดับที่

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย

ภำษ/ี

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงิน

รวมทีจ่ัดซ้ือ

จัดจ้ำง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ.2564)

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

30 1909801089849 นำงสำวศรุตำ หลังยำหน่ำย ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ือกิจกรรม 9,000.00 1/11/2564 มอ 016.2/64- 985 2

31 1909802220906 นำงสำวปทิตตำ สุวรรณ์

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงฯ (ค่ำจ้ำงเหมำ 

note taker) 29,500.00 1/11/2564 มอ 016.2/64- 885 2

32 1909801089849 นำงสำวศรุตำ หลังยำหน่ำย

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงฯ (ค่ำจ้ำงเหมำ

ท ำส่ือกิจกรรม) 32,500.00 3/11/2021 มอ 016.2/64- 992 2

33 1909802220906 นำงสำวปทิตตำ สุวรรณ์

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงฯ (ค่ำจ้ำงเหมำ 

note taker) 29,000.00 3/11/2021 มอ 016.2/64- 994 2

34 1960500156000 นำงสำวนูรุลฮูดำ หะยีสะนิ

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงฯ (ค่ำจ้ำงเหมำ

วิเครำะห์ข้อมูล) 17,450.00 3/11/2021 มอ 016.2/64- 996 2

35 1909800856617 นำงสำวสุกัญญำ สมะดอเล๊ำะ ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 15,000.00 4/11/2564 มอ 016.1/64- 1090 2

36 1960500156000 นำงสำวนูรุลฮูดำ หะยีสะนิ

ขออนุมัติจ้ำงเเละเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงท ำรำงำน 

E-book (TSI) 21,000.00 5/11/2564 มอ 016.1/64- 1103 2

37 1103701662859 นำยชำรีฟ ประภำวิทย์

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงฯ (ค่ำจ้ำงเหมำ

พัฒนำระบบ) 95,000.00 9/11/2021 มอ 016.2/64- 1004 2



ล ำดับที่

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย

ภำษ/ี

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงิน

รวมทีจ่ัดซ้ือ

จัดจ้ำง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ.2564)

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

38 1920600234754 นำยไพรัช แก้วกำรดี

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงฯ (ค่ำจ้ำงเหมำ

ผู้ช่วยประมวลผล) 16,000.00 9/11/2021 มอ 016.2/64- 1106 2

39 39000100010268 ร้ำน อีเอเค แอลดีอี มีเดีย

รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติจ้ำง และเบิก

จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยทอดสด โครงกำร 1 ต ำบล 1

 มหำวิทยำลัย 15,000.00 10/11/2564 มอ 016.1/64- 1130 2

40 ร้ำน Green Screen Thailand ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย 1,897.00 19/11/2564 มอ 016.2/64- 1040 3

41

ศูนย์หนังสือ

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย 133.2 19/11/2564 มอ 016.2/64- 1040 3

42 903548000748 หจก.นำนำภัณฑ์ สเตชั่นเนอร่ี ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย 3,087.00 29/11/2564 มอ 016.2/64- 1069 3

43 905532001148 บริษัท สยำมนครินทร์ จ ำกัด ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย 325 29/11/2564 มอ 016.2/64- 1069 3

44

ศูนย์หนังสือ

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย 153 29/11/2564 มอ 016.2/64- 1069 3

45 ร้ำน Green Screen Thailand ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย 2,097.00 29/11/2564 มอ 016.2/64- 1069 3

46 1909801089849 นำงสำวศรุตำ หลังยำหน่ำย ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ือกิจกรรม 37,500.00 29/11/2564 มอ 016.2/64- 1073 2



ล ำดับที่

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย

ภำษ/ี

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงิน

รวมทีจ่ัดซ้ือ

จัดจ้ำง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ.2564)

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

47 1909802220906 นำงสำวปทิตตำ สุวรรณ์

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงฯ (ค่ำจ้ำงเหมำ 

note taker) 38,500.00 29/11/2564 มอ 016.2/64- 1075 2

48 1960500156000 นำงสำวนูรุลฮูดำ หะยีสะนิ

ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงฯ (ค่ำจ้ำงเหมำ

วิเครำะห์ข้อมูล) 17,450.00 29/11/2564 มอ 016.2/64- 1077 2

49 1909800856617 นำงสำวสุกัญญำ สมะดอเล๊ำะ ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 15,000.00 2/12/2564 มอ 016.1/64- 1231 2

50 2901100001075 ร้ำน TA ก๊อปปี ้เซอร์วิส ขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและเบิกจ่ำย 2,850.00 7/12/2564 มอ 016.2/64- 1096 3

51 39000100010268 ร้ำน อีเอเค แอลดีอี มีเดีย

รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติจ้ำง และเบิก

จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยทอดสด โครงกำร 1 ต ำบล 1

 มหำวิทยำลัย 30,000.00 23/12/2564 มอ 016.1/64- 1182 2

52 1909800856617 นำงสำวสุกัญญำ สมะดอเล๊ำะ ขออนุมัติจ้ำงและเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 15,000.00 30/12/2564 มอ 016.1/64- 1352 2

53 ร้ำนเพชรเอกสำร

รำยงำนขอควำมเห็นชอบในกำรจัดซ้ือวัสดุและ

เบิกจ่ำย 759.54 30/12/2564 มอ 016.1/64- 1356 3

863,005.26รวมทัง้สิ้น



ล ำดับที่

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสีย

ภำษ/ี

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงิน

รวมทีจ่ัดซ้ือ

จัดจ้ำง

(5)

เหตุผล

สนับสนุน

(7)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ.2564)

ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบกำร

(2) ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร

(4) ระบุรำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ ำนวนเงินรวมทีม่ีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร 

(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังนี้ 

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

                   ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     3 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

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

     4 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอื่นๆ นอกเหนือจำก 1 - 3

หมายเหต ุ :  เงื่อนไขการบันทึกขอ้มลู

(1) ระบุล ำดับทีเ่รียงตำมล ำดับวันทีท่ีม่ีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง


































