


ล าดับทีไ เลขทีไประจ าตัวผูຌเสียภาษี ชืไอผูຌประกอบการ รายการพัสดุทีไจัดซืๅอจัดจຌาง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(ํ) ภาษี/เลขประจ าตัว (๏) (๐) ทีไจัดซืๅอจัดจຌาง วันทีไ เลขทีไ (๓)

ประชาชน (๎) (๑)

ํ ๏ํ์ํ๑์์๙๒์๒๔๓ วีระชัยบริการ ซืๅอหนังสือพิมพ์ ๐ รายการ ๓๎ ฉบับ ํ,๎๒์.์์ ๏ ม.ค. ๒๏ ๓๑๑๒๐ ๏
๎ ๏ํ์์๑์๏๙๔ํ๐๙๔ รຌานฟืດองฟ้า ซืๅอหนังสือพิมพ์ ๎  รายการ ๏๒ ฉบับ ๑๐์.์์ ๏ ม.ค. ๒๏ ๓๎ํ๔ ๏
๏ ๏ํ์ํ๓์์๒๏๔๒๓๏ นายณรงค์  กຎทอง จຌางรถตูຌ ํ,๔์์.์์ ๒ ม.ค. ๒๏ - ๏
๐ ์ํ์๏๑๑ํ์๎๒๙๔๙ หจก.องุนริช จຌางรถบัสปรับอากาศ ๏๑ ทีไนัไง ํ๒,์์์.์์ ํ๒ ม.ค. ๒๏ ๑์๎์์์ํ๔์๐ ๏
๑ ์ํ๒๑๑๑๒์์์๔๑๔ บริษัท มาป็น ํ จ ากัด จຌางจัดบูธนิทรรศการ ๑๎,๒๐๐.์์ ํ๓ ม.ค. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๒ํ๔ ๏
๒ ์ํ์๑๑๏๒์๙๎๒๐ํ บริษัท อก-ชัย ดีสทริบิวชัไน ซีสทม จ ากัด ซืๅอสินคຌา ํ๑ รายการ ๔๑ํ.์์ ๎๒ ม.ค. ๒๏ ๑์ํ๎๎๑๒๒๐๑ ๏
๓ ๏ํ์์๓์์ํ๎์๎๎๏ นายพรชัย  ซืไอตรงจิตติ ซืๅอหนังสือพิมพ์ ๓ รายการ ํ๑๐ ฉบับ ๎,๐๎์.์์ ๎๔ ม.ค. ๒๏ - ๏
๔ ๏ํ์์๓์์ํ๎์๎๎๏ นายพรชัย  ซืไอตรงจิตติ ซืๅอนิตยสาร ๔ รายการ ํ๙ ลม ํ,๑๙๑.์์ ๏์ ม.ค. ๒๏ ๑์๎์์์๎ํํ๑ ๏
๙ ๏ํ์์๙์๏๙๔ํ๒๙์ นายปรีชา  ปຂດนทอง จຌางรถตูຌ ๎ วัน ๏,๒์์.์์ ํ ก.พ. ๒๏ - ๏

ํ์ ๏ํ๔์ํ์์๏ํ์๒๐ํ นายนิคม  กลอมก านิด จຌางรถตูຌ ๎ วัน ๏,๒์์.์์ ํ ก.พ. ๒๏ - ๏
ํํ ๏ํ์์๐์์๐๓๏๒๓๔ นายทวีดช  ทิพย์จันทา จຌางรถตูຌ ๎,์์์.์์ ๎ ก.พ. ๒๏ - ๏
ํ๎ - ตຌนหลิว ฟลาววอร์ ซืๅอชอดอกเมຌสด ํ,์์์.์์ ๎ ก.พ. ๒๏ - ๏
ํ๏ ์ํ์๑๑๐๐์์๏ํ๓๎ บริษัท กຍอปปຕ วัน จ ากัด จຌางถายอกสารละขຌาลม ๓๓์.๐์ ๐ ก.พ. ๒๏ ํ๑๒์๓ ๏
ํ๐ ์ํ์๑๑๏๑ํ๏๐๎๓๔ ซในทรัลฟู้ดรีทล บจ. ซืๅอสินคຌา ํ๓ รายการ ๑๒๎.์์ ๑ ก.พ. ๒๏ ๑๑์๎๎์ํ์๑๙์๎๓ ๏
ํ๑ ์ํ์๑๑๐๐์์๏ํ๓๎ บริษัท กຍอปปຕ วัน จ ากัด จຌางถายอกสารละขຌาลม ํ,์ํ๒.๑์ ๑ ก.พ. ๒๏ ํ๑๒์๔ ๏
ํ๒ ์ํ์๑๑๑๏ํ๏๒๐๔ํ บริษัท วคินทร์ ทรวล จ ากัด จຌางรถบัสปรับอากาศ ๑์ ทีไนัไง ๏๎,์์์.์์ ๑ ก.พ. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๓๎๙ ๏
ํ๓ - รงรียนนายรຌอยพระจุลจอมกลຌา (จปร.) จຌางด านินงานจัดกิจกรรมภาคสนาม ๔๔,๑๔์.์์ ๑ ก.พ. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๓๎๔ ๏
ํ๔ ์ํ์๑๑๑๙ํ๐๒๙๔๑ นายตอศักด์ิ  สมัยทอดศักด์ิ จຌางถายภาพวิดีอ พรຌอมตัดตอ ๙์,์์์.์์ ๒ ก.พ. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๓๏๔ ๏
ํ๙ ํํ์๎์์๎์๒๎๓๏๔ รຌานทຍอปทู ซืๅอสืๅอขนยาว ํ๏์ ตัว

ซืๅอกางกงวอร์มสีด า ํ๏์ ตัว
๑์,๔๎์.์์ ๒ ก.พ. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๓๏๓ ๏

เอกสารอຌางอิง (๒)

รายละเอียดนบทຌายประกาศผลผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌไดຌรับการคัดเลอืก ละสาระส าคัญของสญัญาหรือขຌอตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสทีไ ๎ (เดอืน มกราคม พ.ศ. ๎๑๒๏ ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. ๎๑๒๏)

บริษัท วทิยกุารบินหงประเทศไทย จ ากัด
กองพัฒนาละบริหารการจัดการเรียนรูຌ



รายละเอียดนบทຌายประกาศผลผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌไดຌรับการคัดเลอืก ละสาระส าคัญของสญัญาหรือขຌอตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสทีไ ๎ (เดอืน มกราคม พ.ศ. ๎๑๒๏ ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. ๎๑๒๏)

บริษัท วทิยกุารบินหงประเทศไทย จ ากัด
กองพัฒนาละบริหารการจัดการเรียนรูຌ

ล าดับทีไ เลขทีไประจ าตัวผูຌเสียภาษี ชืไอผูຌประกอบการ รายการพัสดุทีไจัดซืๅอจัดจຌาง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(ํ) ภาษี/เลขประจ าตัว (๏) (๐) ทีไจัดซืๅอจัดจຌาง วันทีไ เลขทีไ (๓)

ประชาชน (๎) (๑)

๎์ ๏๒๒๙๔์์ํ๐๐๑๑ํ นายสมาน  หัสนาคน จຌางจัดสงอกสาร ํ,๔์์.์์ ๒ ก.พ. ๒๏ - ๏
๎ํ ์ํ์๑๑๒๎ํ๎๙ํ๎๏ บริษัท สุภาพรรณ จ ากัด (ส านักงาน฿หญ) จຌางท าครืไองหมายปกสังกัดบริษัทฯ ๐๒ อัน ํ๐,๓๒๒.์์ ๒ ก.พ. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๓๐๓ ๏

๎๎ ๏ํ๏์๒์์๎๙๓๙๐๒ น.ส.วราภรณ์  ประจล จຌางออกบบสืไอสิไงพิมพ์ ๑์,์์์.์์ ํํ ก.พ. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๓๒๏ ๏
๎๏ ์๙๙๎์์๏๏๏๏๒๎๐ หຌางหุຌนสวนสามัญ เลบรารี คาชาสถานทีไ ๏์,์์์.์์ ํํ ก.พ. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๓๒๎ ๏
๎๐ ์ํ์๓๑๏๓์์์๑๎ํ บริษัท สยามมใคคร จ ากัด (มหาชน) ซืๅอสินคຌา ๎๒ รายการ ๒,๑๙๑.์์ ํ๎ ก.พ. ๒๏ ํ๔ํ๏ํ์๔๓๔ํ ๏
๎๑ ์๙๙๎์์๎๙๑๓๓์๑ หຌางหุຌนสวนสามัญ อิมมจ บาลานซ์ (ส านักงาน฿หญ) ซืๅอสายคลຌองบัตรส ารใจรูปละซองหนัง ๓๔ อัน ๙,๐๏์.๙๔ ํ๎ ก.พ. ๒๏ C2563/02/006 ๏
๎๒ ์ํ์๑๑๐๐์์๏ํ๓๎ บริษัท กຍอปปຕ วัน จ ากัด จຌางถายอกสารละขຌาลม ๓๓๔.๙๒ ํ๏ ก.พ. ๒๏ ํ๑๒ํ๑ ๏
๎๓ ๏ํ์ํ๑์์๙๒์๒๔๓ วีระชัยบริการ ซืๅอหนังสือพิมพ์ ๐ รายการ ๔๔ ฉบับ ํ,๑๐์.์์ ํ๏ ก.พ. ๒๏ ๓๑๔๎๔ ๏
๎๔ ๏ํ์์๑์๏๙๔ํ๐๙๔ รຌานฟืດองฟ้า ซืๅอหนังสือพิมพ์ ๎  รายการ ๐๐ ฉบับ ๒๒์.์์ ํ๐ ก.พ. ๒๏ ๓๎๏๔ ๏
๎๙ ๏๒๒๙๔์์ํ๐๐๑๑ํ นายสมาน  หัสนาคน จຌางจัดสงอกสาร ๎์์.์์ ํ๐ ก.พ. ๒๏ - ๏
๏์ ๏ํ์ํ๒์ํ์๎๑๔๏๑ นายกຌองกียรติ  ลีระศิริ จຌางท าหมวก AEROTHAI ๒์ ฿บ ๔,๐์์.์์ ํ๐ ก.พ. ๒๏ - ๏
๏ํ ์ํ์๓๑๏๓์์์๑๎ํ บริษัท สยามมใคคร จ ากัด (มหาชน) ซืๅอสินคຌา ๙ รายการ ๎,๑๙ํ.์์ ํ๑ ก.พ. ๒๏ ํ๔ํํํ์๙๎๔๙์ ๏
๏๎ ๏ํ์ํ๑์ํ๙๐๎๓๙๔ รຌาน Blueoven ซืๅออาหารวาง ๓์ ชิๅน ๏,๔๑์.์์ ํ๔ ก.พ. ๒๏ - ๏
๏๏ ๏ํ์์๐์์๐๓๏๒๓๔ นายทวีดช  ทิพย์จันทา จຌางรถตูຌ ๎,์์์.์์ ๎์ ก.พ. ๒๏ - ๏
๏๐ - Gift Shop Zone ซืๅอตุຍกตาพวงกุญจ ๐๒ ชิๅน ๎,๑๏์.์์ ๎์ ก.พ. ๒๏ ํ๏ ๏
๏๑ - Nariya Herbal ซืๅอ Waterless Hand Cleanser ๐๒ ชิๅน ๎,๓ํ๐.์์ ๎ํ ก.พ. ๒๏ ํ๐๔ ๏
๏๒ ๏ํ์์๐์์๐๓๏๒๓๔ นายทวีดช  ทิพย์จันทา จຌางรถตูຌ ๐ วัน ํ์,์์์.์์ ๎ํ ก.พ. ๒๏ - ๏
๏๓ - รຌานปตຌ กຍอปปຕ จຌางตัดสตๆิกกอร์ ๓๑๑.์์ ๎๏ ก.พ. ๒๏ - ๏
๏๔ ์ํ์๓๑๏๓์์์๑๎ํ บริษัท สยามมใคคร จ ากัด (มหาชน) ซืๅอสินคຌา ๎๏ รายการ ๎,๙๎๓.์์ ๎๐ ก.พ. ๒๏ ํ๔๑์ํํํ๎์๒๙ ๏
๏๙ ์ํ์๑๑ํ๓์์๑๏๏์ บริษัท สรรพสินคຌาซในทรัล จ ากัด ซืๅอผຌาปຂดตา ๔ รายการ ๎๒ ชิๅน ํ,๙๓๒.์์ ๎๐ ก.พ. ๒๏ ํ์ํ๓๏์๎๎์ํ์ํ์๏๑์ ๏

เอกสารอຌางอิง (๒)



รายละเอียดนบทຌายประกาศผลผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌไดຌรับการคัดเลอืก ละสาระส าคัญของสญัญาหรือขຌอตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสทีไ ๎ (เดอืน มกราคม พ.ศ. ๎๑๒๏ ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. ๎๑๒๏)

บริษัท วทิยกุารบินหงประเทศไทย จ ากัด
กองพัฒนาละบริหารการจัดการเรียนรูຌ

ล าดับทีไ เลขทีไประจ าตัวผูຌเสียภาษี ชืไอผูຌประกอบการ รายการพัสดุทีไจัดซืๅอจัดจຌาง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(ํ) ภาษี/เลขประจ าตัว (๏) (๐) ทีไจัดซืๅอจัดจຌาง วันทีไ เลขทีไ (๓)

ประชาชน (๎) (๑)

๐์ ์ํ์๑๑๐ํ์์๔๒๔๔ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟດ (ประทศเทย) จ ากัด ซืๅออาหารวาง ํ,๔๙๑.์์ ๎๑ ก.พ. ๒๏ ๏๐๑๎์์๎ํ๏ ๏
๐ํ ์๑์๑๑๒์์์๏๙๙๐ บริษัท มายด์ ทูลส์ จ ากัด (ส านักงาน฿หญ) จຌางวิทยากร ๎๑,์์์.์์ ๎ํ ก.พ. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๔๐๑ ๏
๐๎ ์๑์๑๑๒์์์๏๙๙๐ บริษัท มายด์ ทูลส์ จ ากัด (ส านักงาน฿หญ) จຌางวิทยากร ๎๑,์์์.์์ ๎๐ ก.พ. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๔๑๐ ๏
๐๏ ์ํ์๓๑๒ํ์์์์ํ๏ บริษัท ปตท. นๅ ามันละการคຌาปลีก จ ากัด (มหาชน) ซืๅอครืไองดืไม ๐๏ รายการ ๐,๙๒์.์์ ๎๑ ก.พ. ๒๏ 2052FT022563/68 ๏
๐๐ ์ํ์๓๑๏๒์์์๒๏๏ บริษัท บิๆกซี ซูปอร์ซในตอร์ จ ากัด (มหาชน) ซืๅอสินคຌา ๐๎ รายการ ํ,๔๏๙.๑์ ๎๒ ก.พ. ๒๏ ํ๑์์๏์์๓์์์์ํ๎ ๏
๐๑ ์ํ์๑๑๏๑ํ๏๐๎๓๔ บริษัท ซในทรัลฟู้ดรีทล จ ากัด ซืๅอสินคຌา ํ๑ รายการ ํ,๑๔๒.์์ ๎๓ ก.พ. ๒๏ ๑๑์๎๎ํ์๑๙๙๔๑ ๏
๐๒ ์ํ์๑๑๏๔์๏๎๓๐๏ บริษัท บีทูอส จ ากัด ซืๅอสินคຌา ํ๎ รายการ ๎,๒๔๔.์์ ๎๓ ก.พ. ๒๏ ๑์ํ๑๑์๎๎์ํ์์๔ํ๏์ ๏
๐๓ ์ํ์๑๑๏ํ์๐๐๒ํ๐ บริษัท บุญรอดทรดดิๅง จ ากัด ซืๅอนๅ าร ๑์ พใค ๎,๔์์.๎๑ ๎๓ ก.พ. ๒๏ IC039372000072 ๏
๐๔ ์ํ์๓๑๐๐์์์์๐๏ บริษัท ฮม ปรดักส์ ซในตอร์ จ ากัด (มหาชน) ซืๅอจลอลกอฮอล์ลຌางมือ ํ ๎ ขวด ๎,๙ํ์.์์ ๎๓ ก.พ. ๒๏ ํํ๏๑ํ ๏
๐๙ ์ํ์๑๑๏๑ํ๏๐๎๓๔ บริษัท ซในทรัลฟู้ดรีทล จ ากัด ซืๅอสินคຌา ๎๎ รายการ ํ,๓ํ๐.์์ ๎๓ ก.พ. ๒๏ ๑๑์๎๎์ํ์๑๙๙๓๔ ๏
๑์ ๏ํ์์๓์์ํ๎์๎๎๏ นายพรชัย  ซืไอตรงจิตติ ซืๅอนิตยสาร ๔ รายการ ํ๔ ลม ํ,๑๐๑.์์ ๎๓ ก.พ. ๒๏ ๑์๎์์์๎๒์๓ ๏
๑ํ ์ํ์๓๑๒ํ์์์์ํ๏ บริษัท ปตท. นๅ ามันละการคຌาปลีก จ ากัด (มหาชน) ซืๅอกຌวนๅ า ๎ ฿บ ๏๏๔.์์ ๎๔ ก.พ. ๒๏ 2052FT022563/77 ๏
๑๎ - รຌานกาฟคนคราช ซืๅอครืไองดืไม ํ,๒์์.์์ ๎๔ ก.พ. ๒๏ - ๏
๑๏ ์ํ์๏๑๒๎์ํ๏๙๑๒ หຌางหุຌนสวนจ ากัด อจ คอฟฟດ สวนพลู (ส านักงาน฿หญ) ซืๅอกຌวนๅ า ๏ ฿บ ๑์๓.์์ ๎๔ ก.พ. ๒๏ 2455FT022563/02 ๏
๑๐ ์ํ์๑๑๑๔์๙๐๔๎๑ บริษัท รสทอรองตส์ ดีวลลอปมຌนท์ จ ากัด ซืๅออาหารละครืไองดืไม ๎,๙๔๏.์์ ๎๔ ก.พ. ๒๏ 01619-20-02-40 ๏
๑๑ ์ํ์๑๑๒์ํ๎๑๔๙๙ บริษัท คินซากีๆยวซา จ ากัด ซืๅออาหารละครืไองดืไม ํ,ํํ๒.์์ ๎๔ ก.พ. ๒๏ ๒๓๒ ๏
๑๒ ์ํ์๑๑๒์ํ๎๑๔๙๙ บริษัท คินซากีๆยวซา จ ากัด ซืๅออาหารละครืไองดืไม ๒๔๒.์์ ๎๔ ก.พ. ๒๏ ๒๓๐ ๏
๑๓ ๏ํ์์๓์์ํ๎์๎๎๏ นายพรชัย  ซืไอตรงจิตติ ซืๅอหนังสือพิมพ์ ๓ รายการ ํ๏๏ ฉบับ ๎,์๙์.์์ ๎๔ ม.ค. ๒๏ - ๏
๑๔ ๏ํ์ํ๑์์๙๒์๒๔๓ วีระชัยบริการ ซืๅอหนังสือพิมพ์ ๐ รายการ ๓๒ ฉบับ ํ,๏๏์.์์ ๎๔ ก.พ. ๒๏ ๓๒์๔๙ ๏
๑๙ ๏ํ์์๑์๏๙๔ํ๐๙๔ รຌานฟืດองฟ้า ซืๅอหนังสือพิมพ์ ๎  รายการ ๏๔ ฉบับ ๑๓์.์์ ๎๔ ก.พ. ๒๏ ๓๎๑๓ ๏

เอกสารอຌางอิง (๒)



รายละเอียดนบทຌายประกาศผลผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌไดຌรับการคัดเลอืก ละสาระส าคัญของสญัญาหรือขຌอตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสทีไ ๎ (เดอืน มกราคม พ.ศ. ๎๑๒๏ ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. ๎๑๒๏)

บริษัท วทิยกุารบินหงประเทศไทย จ ากัด
กองพัฒนาละบริหารการจัดการเรียนรูຌ

ล าดับทีไ เลขทีไประจ าตัวผูຌเสียภาษี ชืไอผูຌประกอบการ รายการพัสดุทีไจัดซืๅอจัดจຌาง จ านวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(ํ) ภาษี/เลขประจ าตัว (๏) (๐) ทีไจัดซืๅอจัดจຌาง วันทีไ เลขทีไ (๓)

ประชาชน (๎) (๑)

๒์ ์ํ๒๑๑๑๒์์์๔๑๔ บริษัท มาป็น ํ จ ากัด จຌางท าสืไอประชาสัมพันธ์ ๙๐,๙์๙.์์ ๎ ม.ีค. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๔๔๒ ๏
๒ํ ์ํ์๑๑๒ํํํ๏๑๓๒ บริษัท ปราณีถຌวยรางวัล จ ากัด จຌางจัดท าลอะคริลิก ละขใมกลัดติดสืๅอ ๔๙,๙๑๐.๙์ ๎ ม.ีค. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๔๙๏ ๏
๒๎ ์ํ์๓๑๏๓์์์๑๎ํ บริษัท สยามมใคคร จ ากัด (มหาชน) ซืๅอสินคຌา ๔ รายการ ๎,๐๑๔.์์ ๑ ก.พ. ๒๏ ํ๔๑์ํํ๏๎ํ์๏ ๏
๒๏ ์ํ์๓๑๏๓์์์๑๎ํ บริษัท สยามมใคคร จ ากัด (มหาชน) ซืๅอพัดลมชาร์จเฟ ๏ ชิๅน ํ,ํ๔๑.์์ ๑ ม.ีค. ๒๏ ํ๔๑์ํํ๏๎ํ์๐ ๏
๒๐ ์ํ๒๑๑๑๒์์์๔๑๔ บริษัท มาป็น ํ จ ากัด จຌางออกบบ ตกตงละติดตัๅงบูธนิทรรศการ ๙๎,์๎์.์์ ๒ ม.ีค. ๒๏ ๑ํ๎์์์์๙๎๐ ๏

๒๑
์๓๏๑๑๏๑์์ํ๙๐๙ บริษัท เอบิส พลัส นใทวอร์ค จ ากัด ซืๅอ MI True Wireless Earphones ๎ ชิๅน

ซืๅอ MI Band4 Watch ๎ ชิๅน
๓,๑๒์.์์ ๙ ม.ีค. ๒๏ MI11-IVT-M111-6303-

0190
๏

๒๒ ๏ํ์์๓์์ํ๎์๎๎๏ นายพรชัย  ซืไอตรงจิตติ ซืๅอนิตยสาร ๔ รายการ ํ๔ ลม ํ,๑๐๑.์์ ๎๒ ม.ีค. ๒๏ ๑์๎์์์๏์๙๑ ๏

๒๓ ๏ํ์์๓์์ํ๎์๎๎๏ นายพรชัย  ซืไอตรงจิตติ ซืๅอหนังสือพิมพ์ ๓ รายการ ํ๑๐ ฉบับ ๎,๐๎์.์์ ๏ํ ม.ีค. ๒๏ - ๏

รวมทัๅงสิๅน ๔๓๕,๓๔๎.๐๕

เอกสารอຌางอิง (๒)

หมายเหตุ : งืไอนเขการบันทึกขຌอมูล
ิํี ระบุล าดับทีไรียงล าดับวันทีไทีไมีการจัดซืๅอจัดจຌาง
ิ๎ี ระบุลขประจ าตัวผูຌสียภาษีหรอืลขประจ าตวัประชาชนผูຌประกอบการ
ิ๏ี ระบุชืไอผูຌประกอบการ
ิ๐ี ระบุรายการพัสดุทีไจัดซืๅอจัด฿นตละครัๅง ชน ซืๅอวัสดุส านักงาน ซืๅอนๅ ามันชืๅอพลิง จຌางซอมรถยนต์ ป็นตຌน
ิ๑ี ระบุจ านวนงินรวมทีไมีการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นตละครัๅง กรณี฿บสรใจรับงินมีหลายรายการ฿หຌรวมจ านวนงินทีไจัดซืๅอจัดจຌางทุกรายการ
ิ๒ี ระบุวันทีไ/ลขทีไของสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจายงิน ชน ฿บสรใจรับงิน ฿บรับรองทน฿บสรใจรับงิน
ิ๓ี ระบุผลสนับสนุน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน ดย฿หຌระบุป็นลขอຌางอิง ดังนีๅ

ํ หมายถึง การจัดซืๅอจัดจຌางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ กค ์๐์๑.๐/ว ๏๎๎ ลงวันทีไ ๎๐ สิงหาคม ๎๑๒์ ยกวຌนการจัดซืๅอจัดจຌางตามระบียบฯ ขຌอ ๓๙ วรรคสอง
๎ หมายถึง การจัดซืๅอจัดจຌางตามระบียบฯ ขຌอ ๓๙ วรรคสอง
๏ หมายถึง การจัดซืๅอจัดจຌางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบรหิารพัสดุภาครัฐ ดวนทีไสุด ทีไ กคิกวจี ์๐์๑.๎/ว ํํ๙ ลงวันทีไ ๙ มีนาคม ๎๑๒ํ
๐ หมายถึง การจัดซืๅอจัดจຌางกรณีอืไน โ นอกหนือจาก ํ ู ๏


