


วันที่ เลขที่

๑ 1250100328233 นางสาวภควรรณ ดอนมอญ จางเหมาบริการ พนักงานการเงินและบัญชี         48,000.00 ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ๐๐๑/๒๕๖๔ ๑

๒ 3249900296349 นางสาวธารารัตน ไตรโภค จางเหมาบริการ พนักงานธุรการ 60,000.00        ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ๐๐๒/๒๕๖๔ ๑

๓ 1350700066929 นางสาวฤทัยรัตน รูรอบดี จางเหมาบริการ พนักงานธุรการและงาน

เลขานุการ

40,000.00        ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ๐๐๓/๒๕๖๔ ๑

๔ 3249900374561 นายอนุรักษ สังขไว จางเหมาบริการ พนักงานขับรถและงาน

บริการ

48,000.00        ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ๐๐๔/๒๕๖๔ ๑

๕ 3240100588762 นายทิวา ไชยเลิศ จางเหมาบริการ พนักงานขับรถ 40,000.00        ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ๐๐๕/๒๕๖๔ ๑

๖ 3240100258100 นางลฎาภา แปลงสมบูรณ จางเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด 36,000.00        ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ๐๐๖/๒๕๖๔ ๑

๗ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๗ 

รายการ

4,700.00          ๑๕/๑๒/๒๕๖๓ ๐๐๗/๒๕๖๔ ๑

๘ 245556000181 บริษัท บุญยางฉะเชิงเทรา 

จํากัด

จางเหมาบริการถายน้ํามันเครื่องทะเบียน 

ฮง ๙๑๕๔ กทม.

3,455.00          ๑๕/๑๒/๒๕๖๓ ๐๐๘/๒๕๖๔ ๑

๙ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ

จางจัดทํารูปเลมรายงานผลการประเมินคํา

รับรอง สํานักงานศึกษาธิการภาค ๙ จํานวน

 ๕ เลม

500.00             ๒๓/๑๒/๒๕๖๓ ๐๐๙/๒๕๖๔ ๑

รวมทั้งสิ้น 280,655.00     

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกขอมูล

(๑) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจาง

(๒) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผูประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(๕) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ

(๖) ระบุวันที/่เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางนั้น โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้

     ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

                    ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง

     ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง

     ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                    ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

     ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓

เหตุผลสนับสนุน

 (๗)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๙

ลําดับที่ 

(๑)

เลขประจําตัวผูเสียภาษี/

เลขประจําตัวประชาชน (๒)

ชื่อผูประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง (๔)  จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง (๕)

เอกสารอางอิง (๖)





วันที่ เลขที่

๑ 3249900296349 นางสาวธารารัตน ไตรโภค จางเหมาบริการ พนักงานธุรการ 60,000.00        ๐๑/๐๒/๒๕๖๔ ๐๑๐/๒๕๖๔ ๑

๒ 1350700066929 นางสาวฤทัยรัตน รูรอบดี จางเหมาบริการ พนักงานธุรการและงาน

เลขานุการ

40,000.00        ๐๑/๐๒/๒๕๖๔ ๐๑๑/๒๕๖๔ ๑

๓ 3249900374561 นายอนุรักษ สังขไว จางเหมาบริการ พนักงานขับรถและงาน

บริการ

48,000.00        ๐๑/๐๒/๒๕๖๔ ๐๑๒/๒๕๖๔ ๑

๔ 3240100588762 นายทิวา ไชยเลิศ จางเหมาบริการ พนักงานขับรถ 40,000.00        ๐๑/๐๒/๒๕๖๔ ๐๑๓/๒๕๖๔ ๑

๕ 3240100258100 นางลฎาภา แปลงสมบูรณ จางเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด 36,000.00        ๐๑/๐๒/๒๕๖๔ ๐๑๔/๒๕๖๔ ๑

๖ 3779800075788 รานคอมพิวเตอรมายด

เซอรวิส

จางเหมาบริการซอมเครื่องปรินทเตอร 

จํานวน ๑ เครื่อง

2,060.00          ๐๑/๐๒/๒๕๖๔ ๐๑๕/๒๕๖๔ ๑

๗ 243544000154 หางหุนสวนจํากัด เอส ที 

แอร ฉะเชิงเทรา

จางเหมาบริการซอมเครื่องปรับอากาศ  

จํานวน ๑ เครื่อง

428.00             ๐๕/๐๒/๒๕๖๔ ๐๑๖/๒๕๖๔ ๑

๘ นายโชคชัย พรหมมาก จัดซื้อเบรกเกอร CCS CM๓๐ ๓P๑๐๐A 990.00             ๐๕/๐๒/๒๕๖๔ เรงดวน ๒

๙ 243544000154 หางหุนสวนจํากัด เอส ที 

แอร ฉะเชิงเทรา

จางเหมาบริการซอมเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน ๒ เครื่อง

856.00             ๐๘/๐๒/๒๕๖๔ ๐๑๗/๒๕๖๔ ๑

๑๐ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๕ 

รายการ

2,290.00          ๑๕/๐๒/๒๕๖๔ ๐๑๙/๒๕๖๔ ๑

๑๑ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๗ รายการ 

และวัสดุไฟฟา จํานวน ๑ รายการ

4,670.00          ๒๒/๐๒/๒๕๖๔ ๐๒๐/๒๕๖๔ ๑

๑๒ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ

จัดทําเอกสารพรอมเขารูปเลมสันกาวปก

เคลือบแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๐ เลม

2,250.00          ๐๓/๐๓/๒๕๖๔ ๐๒๒/๒๕๖๔ ๑

๑๓ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน ๒ รายการ 1,240.00          ๐๙/๐๓/๒๕๖๔ ๐๒๓/๒๕๖๔ ๑

๑๔ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จางจัดทําตรายาง จํานวน ๑๑ รายการ 2,350.00          ๑๐/๐๓/๒๕๖๔ ๐๒๔/๒๕๖๔ ๑

๑๕ 245556000181 บริษัท บุญยางฉะเชิงเทรา 

จํากัด

จางเหมาบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 

หมายเลขทะเบียน ฮจ ๗๙๐๖ กทม.

1,850.00          ๑๗/๐๓/๒๕๖๔ ๐๒๖/๒๕๖๔ ๑

๑๖ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ 

เพื่อใชในโครงการขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุม

จังหวัด

2,820.00 ๒๔/๐๓/๒๕๖๔ ๐๒๘/๒๕๖๔ ๑

๑๗ 243544000154 หางหุนสวนจํากัด เอส ที 

แอร ฉะเชิงเทรา

จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ เครื่อง 909.50 ๒๔/๐๓/๒๕๖๔ ๐๒๙/๒๕๖๔ ๑

รวมทั้งสิ้น 246,713.50    

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกขอมูล

(๑) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจาง

(๒) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผูประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(๕) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ

(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางนั้น โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้

     ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

                    ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง

     ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง

     ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                    ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

     ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓

เหตุผลสนับสนุน

 (๗)

เอกสารอางอิง (๖)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๙

 จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง (๕)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง (๔)ชื่อผูประกอบการ (๓)เลขประจําตัวผูเสียภาษ/ี

เลขประจําตัวประชาชน (๒)

ลําดับที่ 

(๑)





วันที่ เลขที่

๑ 3249900296349 นางสาวธารารัตน ไตรโภค จางเหมาบริการ พนักงานธุรการ 60,000.00        ๐๑/๐๖/๒๕๖๔ ๐๓๐/๒๕๖๔ ๑

๒ 1350700066929 นางสาวฤทัยรัตน รูรอบดี จางเหมาบริการ พนักงานธุรการและงาน

เลขานุการ

40,000.00        ๐๑/๐๖/๒๕๖๔ ๐๓๑/๒๕๖๔ ๑

๓ 3249900374561 นายอนุรักษ สังขไว จางเหมาบริการ พนักงานขับรถและงาน

บริการ

48,000.00        ๐๑/๐๖/๒๕๖๔ ๐๓๒/๒๕๖๔ ๑

๔ 3240100588762 นายทิวา ไชยเลิศ จางเหมาบริการ พนักงานขับรถ 40,000.00        ๐๑/๐๖/๒๕๖๔ ๐๓๓/๒๕๖๔ ๑

๕ 3240100258100 นางลฎาภา แปลงสมบูรณ จางเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด 36,000.00        ๐๑/๐๖/๒๕๖๔ ๐๓๔/๒๕๖๔ ๑

๖ 3240500009727 รานวินเนอร คอมพิวเตอร 

โดยนายดุสิต เผือกขวัญนาค

จางซอมเครื่องปริ้นเตอร จํานวน ๑ เครื่อง 1,250.00          ๐๑/๐๖/๒๕๖๔ ๐๓๕/๒๕๖๔ ๑

๗ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน ๒ รายการ 2,120.00          ๐๑/๐๖/๒๕๖๔ ๐๓๖/๒๕๖๔ ๑

๘ 243544000154 หางหุนสวนจํากัด เอส ที แอร

 ฉะเชิงเทรา

จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ เครื่อง 1,284.00          ๑๐/๐๖/๒๕๖๔ ๐๓๗/๒๕๖๔ ๑

๙ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑ รายการ ใน

โครงการ IFTE

4,500.00          ๑๕/๐๖/๒๕๖๔ ๐๓๘/๒๕๖๔ ๑

รวมทั้งสิ้น 233,154.00     

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกขอมูล

(๑) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจาง

(๒) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผูประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(๕) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ

(๖) ระบุวันที/่เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางนั้น โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้

     ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

                    ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง

     ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง

     ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                    ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

     ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓

เหตุผลสนับสนุน

 (๗)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๙

ลําดับที่ 

(๑)

เลขประจําตัวผูเสียภาษี/

เลขประจําตัวประชาชน (๒)

ชื่อผูประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง (๔)  จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง (๕)

เอกสารอางอิง (๖)





วันที่ เลขที่

๑ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จางจัดทําตรายาง จํานวน ๒ รายการ 330.00             ๑๘/๐๘/๒๕๖๔ ๐๔๑/๒๕๖๔ ๑

๒ 3829800003212 รานบานเพื่อนเด็ก โดยนาง

นพมาศ ลิ้มสวัสดิ์

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑ รายการ วัสดุ

สํานักงาน จํานวน ๑ รายการ วัสดุ

การเกษตร จํานวน ๑ รายการ และวัสดุ

งานบานงานครัว จํานวน ๖ รายการ

4,975.00          ๑๘/๐๘/๒๕๖๔ ๐๔๓/๒๕๖๔ ๑

๓ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ

จางจัดทําเลม จํานวน ๕ เลม ในโครงการ

ปฐมวัยฯ

500.00             ๐๘/๐๙/๒๕๖๔ ๐๔๗/๒๕๖๔ ๑

๔ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ

จางจัดทําเลม จํานวน ๕ เลม ในโครงการ

สวนพฤกษศาสตรฯ

1,000.00          ๐๙/๐๙/๒๕๖๔ ๐๕๐/๒๕๖๔ ๑

๕ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ

จางจัดทําเลม จํานวน ๕ เลม ในโครงการ

สถานศึกษาแบบอยางพอเพียงฯ

750.00             ๐๙/๐๙/๒๕๖๔ ๐๕๑/๒๕๖๔ ๑

๖ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ

จางจัดทําเลม จํานวน ๑๐ เลม ในโครงการ

สงเสริมเวทีและประชาคมฯ

2,500.00          ๐๙/๐๙/๒๕๖๔ ๐๕๒/๒๕๖๔ ๑

๗ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ

จางจัดทําเลม จํานวน ๑๐ เลม ในโครงการ 

IFTE

3,000.00          ๐๙/๐๙/๒๕๖๔ ๐๕๓/๒๕๖๔ ๑

๘ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ

จางจัดทําเอกสาร จํานวน ๓ รายการ ใน

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

ระดับภาคฯ

2,600.00          ๑๔/๐๙/๒๕๖๔ ๐๕๗/๒๕๖๔ ๑

๙ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ
จางจัดทําเลมเอกสาร จํานวน ๑๐ เลม ใน

โครงการกํากับติดตามสถานการณ Covid

๑๙ฯ

3,700.00          ๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๐๖๓/๒๕๖๔ ๑

๑๐ 3249900081873 ราน ศ.ซัพพลาย โดยนาย

บรรพต พุทธเจริญ
จางจัดทําเลมเอกสาร จํานวน ๑๐ เลม ใน

โครงการนโยบายการตรวจราชการฯ

3,500.00          ๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๐๖๔/๒๕๖๔ ๑

๑๑ 3779800075788 รานคอมพิวเตอรมายดเซอรวิส จางเหมาบริการซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 

ยี่หอ HP Deskjet Ink Advantage ๒๑๓๕

 จํานวน ๑ เครื่อง

800.00             ๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๐๖๕/๒๕๖๔ ๑

รวมทั้งสิ้น 23,655.00       

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกขอมูล

(๑) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจาง

(๒) ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผูประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง เชน ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จางซอมรถยนต เปนตน

(๕) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหรวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจางทุกรายการ

(๖) ระบุวันที/่เลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจางนั้น โดยใหระบุเปนเลขอางอิง ดังนี้

     ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

                    ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง

     ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง

     ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                    ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

     ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจางกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓

เหตุผลสนับสนุน

 (๗)

รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๙

ลําดับที่ 

(๑)

เลขประจําตัวผูเสียภาษี/

เลขประจําตัวประชาชน (๒)

ชื่อผูประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง (๔)  จํานวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจาง (๕)

เอกสารอางอิง (๖)
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