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วันท่ี เลขท่ี

1 1310900072615 นางสาวกานต์ธีรา ฉวีวงศ์ จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 4 ม.ค. 2564 กพล.1292/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

2 3509900061331 นายชานนท์ พ่วงเฟ่ือง จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 4 ม.ค. 2564 กพล.1293/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

3 3420200194764 นางสาวสรัสวดี เทียนทอง จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 4 ม.ค. 2564 กพล.1295/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

4 1103700270434 นายเจริญสุข  สวยงาม จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 5 ม.ค. 2564 กพล.1296/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

5 1101401561931 นางสาวสุพีชา ศรีสวย จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 5 ม.ค. 2564 กพล.1297/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

6 1110500064986 นางสาวศุกร์พรรษา ใจเงิน จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 5 ม.ค. 2564 กพล.1299/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

7 1103700549790 นายณัฐวุฒิ สินเขียว จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 5 ม.ค. 2564 กพล.1288/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

เหตุผลสนับสนุน (7)

 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5)



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน (7)

 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5)

8 1470800253811 นางสาวกนกอร  ศิริโม้ จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 5 ม.ค. 2564 กพล.1298/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

9 1360400137980 นางสาวอมรรัตน์ บุตรสองคร จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 6 ม.ค. 2564 กพล.1289/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

10 1709700089578 นางสาวพรพิมล อ่อนประทุม จ้างเหมาน าเข้าข้อมูลเชิงต าแหน่ง แผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน  า ตาม
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

50,000.00 6 ม.ค. 2564 กพล.1291/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

11 0105554007162 บริษัท ดี-โคด ครีเอทีฟ จ ากัด จ้างเหมาผลิตหุ่นยนต์ ส าหรับจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2564

85,000.00 6 ม.ค. 2564 สยศ.1970/2563 
ลว. 29/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

12 0105558032340 บริษัท แคมป์เบล ไซเอนทิฟิค เซาท์อีสท์ 
เอเชีย จ ากัด

จ้างสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ควบคุม
และบันทึกค่าข้อมูล ประจ าสถานีตรวจวัดสภาพ
อากาศเพ่ือการเกษตรและภัยพิบัติ (Field sever) 
จังหวัดบุรีรัมย์

99,991.50 14 ม.ค. 2564 สผภ.48/2564 
ลว. 8/1/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

13 0213536000213 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร เอ็นจิเนียร่ิง 
เซอร์วิส

ซื อเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตั ง ประจ าสถานี
เรดาร์ชายฝ่ัง 1 สถานี

36,000.00 4 ม.ค. 2564 สปภ.3189/2563 
ลว. 22/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

14 0105536037683 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ซื อเคร่ืองกดน  าร้อน-น  าเย็น จ านวน 2 เคร่ือง 11,962.60 11 ม.ค. 2564 ฝพอ.51/2564 
ลว. 11/1/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

15 0105536037683 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,155.60 18 ม.ค. 2564 ฝพอ.75/2564 
ลว. 13/1/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน (7)

 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5)

16 0105553081181 บริษัท บีอิ ง คอนสตร๊ัคช่ัน จ ากัด จ้างเหมาติดตั งอุปกรณ์ตัดไฟร่ัว RCD (Residual 
Current Device) ชนิด RCBO (Residual Circuit
 Breaker with Over-Current) และอุปกรณ์ 
Surge Protection ส าหรับอุปกรณ์ Workstations
 และ Servers ของระบบภาคพื นดินดาวเทียมหลัก 
(ระบบ DIGINEO) อาคารปฏิบัติการดาวเทียม 
Centarium

99,271.59 1 ก.พ. 2564 ธอ2.1922/2563 
ลว. 25/12/2563

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

17 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 4
 กุมภาพันธ์ 2564

2,000.00 3 ก.พ. 2564 AIP.92/2564 
ลว. 1/2/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

18 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 
10 กุมภาพันธ์ 2564

2,000.00 10 ก.พ. 2564 AIP.117/2564 
ลว. 8/2/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

19 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 2
 มีนาคม 2564

2,000.00 18 ก.พ. 2564 สบห.209/2564 
ลว. 17/2/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

20 0105536037683 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 44,993.50 8 ก.พ. 2564 ฝทก.32/2564 
ลว. 27/1/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

21 0105538024821 บริษัท เท็นซอฟท์ จ ากัด ซื อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 90,308.00 8 ก.พ. 2564 กพล.119/2564 
ลว. 27/1/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

22 0105559161526 บริษัท ทีดีดี เทรดดิ ง จ ากัด ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 29,569.45 23 ก.พ. 2564 CEO 
Team.63/2564 
ลว. 5/2/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน (7)

                รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5)

23 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดระยอง ในวันท่ี 3
 มีนาคม 2564

2,000.00                                         1 มี.ค. 2564 สผภ.248/2564   
ลว. 24/2/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

24 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
วันท่ี 3 มีนาคม 2564

2,000.00                                         2 มี.ค. 2564 กพล.216/2564   
ลว. 24/2/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

25 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดตาก และจังหวัด
สุโขทัย ระหว่างวันท่ี 4-6 มีนาคม 2564 จ านวน 2
 คัน

12,000.00                                        3 มี.ค. 2564 AIP.182/2564   
ลว. 2/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

26 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดเพชรบุรี ในวันท่ี
 5 มีนาคม 2564

2,000.00                                         3 มี.ค. 2564 AIP.183/2564    
ลว. 2/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

27 1369900467219 นางสาวธนาวดี ธงภักด์ิ จ้างเหมาบุคลากรช่วยวิจัยพัฒนาระบบและ
อุปกรณ์ทดสอบดาวเทียม EMC ภายใน Assembly
 integration and testing (AIT)

77,332.00                                        3 มี.ค. 2564 ธอ2.228/2564   
ลว. 1/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

28 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
วันท่ี 5 มีนาคม 2564

2,000.00                                         4 มี.ค. 2564 กพล.247/2564   
ลว. 4/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน (7)

                รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5)

29 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใน
วันท่ี 10 มีนาคม 2564

2,000.00                                         5 มี.ค. 2564 AIP.204/2564   
ลว. 4/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

30 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดสิงห์บุรี ในวันท่ี 8
 มีนาคม 2564

2,000.00                                         5 มี.ค. 2564 สปภ.562/2564   
ลว. 4/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

31 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดน่าน ระหว่าง
วันท่ี 8-12 มีนาคม 2564

10,000.00                                        5 มี.ค. 2564 AIP.206/2564    
ลว. 4/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

32 0105555114311 บริษัท นอร์ท ฟิตเนส แอนด์ สปอร์ตส์ 
จ ากัด

จ้างซ่อมเคร่ืองออกก าลังกาย อาคารสถาบัน
วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)

8,490.00                                         5 มี.ค. 2564 ฝพอ.359/2564   
ลว. 4/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

33 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันท่ี 14,19-20 
มีนาคม 2564

6,000.00                                         12 มี.ค. 2564 AIP.240/64     
ลว. 12/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

34 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดน่าน ระหว่าง
วันท่ี 17-20 มีนาคม 2564

8,000.00                                         16 มี.ค. 2564 AIP.248/2564    
ลว. 16/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน (7)

                รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5)

35 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใน
วันท่ี 24 มีนาคม 2564

2,000.00                                         17 มี.ค. 2564 สยศ.331/2564   
ลว. 15/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

36 3129900132932 นายวีระยุทธ์ ภุมรินทร์ (เล็กเซอร์วิส) จ้างเปล่ียนคอยล์หัวเทียนและยางแท่นเคร่ือง
รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮง 1476

17,920.00                                        18 มี.ค. 2564 ฝพอ.430/2564   
ลว. 16/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

37 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี 
21-26 มีนาคม 2564 จ านวน 3 คัน

32,000.00                                        19 มี.ค. 2564 สปภ.689/2564  
ลว. 18/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

38 0125556009901 บริษัท ใหญ่ดี ครีเอทีฟเฮาส์ จ ากัด  จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ เพ่ือใช้
เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ AIP ของ สทอภ.

54,570.00                                        19 มี.ค. 2564 AIP.260/2564    
ลว. 17/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

39 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใน
วันท่ี 26 มีนาคม 2564

2,000.00                                         25 มี.ค. 2564 สยศ.390/2564   
ลว. 25/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

40 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างวันท่ี 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2564

30,000.00                                        25 มี.ค. 2564 AIP.305/2564    
ลว. 25/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

41 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันท่ี 29-30 มีนาคม 2564

4,000.00                                         26 มี.ค. 2564 สปภ.761/2564   
ลว. 23/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน (7)

                รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5)

42 0123557006262 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แวน เทพสุนทร จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทาง
ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-จังหวัดอุบลราชธานี,
จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดล าปาง
 ระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 
จ านวน 3 คัน

50,000.00                                        26 มี.ค. 2564 สปภ.770/2564   
ลว. 24/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

43 0105536037683 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ซื อวัสดุล้อยางและแก้วกระดาษ 7,276.00                                         1 มี.ค. 2564 ฝพอ.294/2564   
ลว. 24/2/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

44 0245547000297 บริษัท ด๊ับเบิ ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด ซื อกระดาษถ่ายเอกสาร A4-80G-500 DOUBLE A
 GREEN 800 รีม

77,896.00                                        3 มี.ค. 2564 ฝพอ.317/2564 
ลว. 1/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

45 0105536037683 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 48,261.28                                        3 มี.ค. 2564 ฝพอ.319/2564 
ลว. 1/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

46 0105538067911 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จ ากัด เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ณ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คัน 
ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2564

12,117.75                                        4 มี.ค. 2564 สปภ.482/2564 
ลว. 2/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

47 0135559009694 บริษัท เดลต้าเทค (ประเทศไทย) จ ากัด ซื อระบบติดตามออนไลน์เรียลไทม์ GPS Tracking 
รถยนต์ส่วนกลางจ านวน 2 คัน

4,708.00                                         9 มี.ค. 2564 ฝพอ.372/2564 
ลว. 5/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

48 0105554007162 บริษัท ดี-โคด ครีเอทีฟ จ ากัด ซื ออุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรม GISTDA Insight
 จ านวน 12 รายการ

50,000.00                                        9 มี.ค. 2564 สยศ.252/2564 
ลว. 3/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

49 0745555000182 บริษัท โอเค แบ็ก จ ากัด ซื อถุงผ้าโครงการพัฒนาพื นท่ีต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก 
หนอง นา โมเดล" จ านวน 2,500 ใบ

41,195.00                                        18 มี.ค. 2564 สปภ.664/2564 
ลว. 17/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน (7)

                รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

เอกสารอ้างอิง (6)ล าดับท่ี 
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5)

50 0105555007816 บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด ซื อเคร่ืองสแกนเอกสาร (Scanner) 22,470.00                                        22 มี.ค. 2564 กพล.301/2564 
ลว. 18/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

51 0105536037683 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ซื อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 8 รายการ 29,323.35                                        24 มี.ค. 2564 ฝพอ.465/2564 
ลว. 23/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

52 0105538067911 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จ ากัด เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ 7 ท่ีน่ัง เพ่ือเข้าถ่าย
ท าสกู๊ปข่าวเก่ียวกับวิธีการบริหารจัดการเชิงรุกใน
ด้านการปฏิบัติการส ารวจ ควบคุม และการป้องกัน
ในสถานการณ์ไฟป่าของหน่วยงานท่านกับภาค
ชุมชน รายการกล้าลองกล้าลุย กับ สถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 7 ณ จังหวัดตาก จ านวน 1 คัน 
ระหว่างวันท่ี 1-6 เมษายน 2564

10,637.94                                        30 มี.ค. 2564 สยศ.401/2564 
ลว. 25/3/2564

จัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 1 - 3

1,634,449.56                                    

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีมีการจัดซื อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส านักงาน ซื อน  ามันเชื อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซื อจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี 

1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสองารจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 
4 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

รวมทั งสิ น



วันท่ี เลขท่ี

1 0105536037683 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ำกัด

จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ 9,309.00 8/1/2564 สอร.15/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

2 0125552017250 บริษัท  อินโนบิส ซัพพลำย จ ำกัด เช่ำคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรประมวลผลดัชนีพืชพรรณ
ภำยใต้ แผนงำนขับเคลือนกำรสร้ำงคุณค่ำและ
รำยได้ กิจกรรมเพ่ือหำรำยได้ตำมระเบียบของ
สถำบันวิทยำกำรอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (สวภ.)

88,800.00 14/1/2564 สอร.16/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

3 0205556029138 บริษัท ขุมทรัพย์มหำนคร จ ำกัด เช่ำท่ีพักอำศัยส ำหรับลูกจ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรกำรใช้โดรนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำนห้วงอวกำศ

68,000.00 14/1/2564 สอร.17/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

4 0105559135720 บริษัท ลีออคเซีย จ ำกัด จ้ำงเหมำแก้ไขระบบกำรจองเว็บไซด์ 
Spaceinspirium.gistda.or.th

42,800.00 14/1/2564 สอร.37/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

5 0105537068388 บริษัท แวค รีเสิร์ช จ ำกัด จัดซ้ือครุภัณฑ์ Termo Scan พร้อมอุปกรณ์
แสดงผลเพ่ือรองรับกำรใช้งำนภำยใน Space 
Inspirium

65,270.00 2/2/2564 สอร.19/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

6 0125547004846 บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด จัดซ้ืออุปกรณ์และวัสดุต่ำงๆ ส ำหรับสนับสนุนกำร
วิจัยภำยใต้โครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ควบคุมกำร
ปฏิบัติงำนดำวเทียมขนำดเล็ก (Flight Software)

49,936.90 2/2/2564 สอร.20/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

7 0125547004846 บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด จัดซ้ืออุปกรณ์และวัสดุต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนงำนวิจัย 49,054.15 8/2/2564 สอร.21/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

8 0205558003551 บริษัท ชลบุรี ฟิตเนส จ ำกัด จ้ำงซ่อมลู่ว่ิงไฟฟ้ำ อำคำร Vertex View 45,475.00 9/2/2564 สอร.39/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

เหตุผลสนับสนุน (7)

 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศรีราชา

ล าดับท่ี (1) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5) เอกสารอ้างอิง (6)



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน (7)

 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศรีราชา

ล าดับท่ี (1) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5) เอกสารอ้างอิง (6)

9 0105534007159 บริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนช่ันแนลดีเวลล
อปเมนท์ จ ำกัด

จ้ำงซ่อมระบบน้ ำร้อนพลังงำนแสงอำทิตย์ อำคำร 
Horizon

76,505.00 9/2/2564 สอร.40/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

10 0105544041511 บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

จ้ำงซ่อมลิฟต์โดยสำร อำคำร Vertex View 3,852.00 9/2/2564 สอร.41/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

11 0105536037683 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ำกัด

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 24,888.20 15/2/2564 สอร.22/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

12 0107537000351 บริษัท ซำฟำรีเวิลด์ จ ำกัด (มหำชน) จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ พร้อมพนักงำน
ขับรถ

10,500.00 23/2/2564 สอร.44/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

13 0205556034964 บริษัท ยุธำภัคร์ จ ำกัด เช่ำรถกระเช้ำส ำหรับตรวจสอบจำนรับสัญญำณ
ดำวเทียม

8,560.00 16/3/2564 สอร.23/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

14 0103556036702 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ้ืออรุณแสงใส จัดซ้ือบริกำรเสริมForm Publisher ประจ ำปี 2564 2,800.00 22/3/2564 สอร.24/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

15 0994000580860 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำรทดสอบและสำธิตพำหนะ
เคล่ือนท่ีขับเคล่ือนโดยมอเตอร์ไฟฟ้ำ Electric 
Vehicle (EV Car)

100,000.00 26/3/2564 สอร.45/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

16 3510400182432 นำยณัฐวุฒิ ปำลีกุย จ้ำงเหมำพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรขนส่ง Log 
data ต้นแบบคมนำคมทำงอำกำศ

100,000.00 26/3/2564 สอร.46/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

17 0205556029138 บริษัท ขุมทรัพย์มหำนคร จ ำกัด เช่ำท่ีพักอำศัยส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักพัฒนำและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ณ อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรม
อวกำศ

48,000.00 29/3/2564 สอร.25/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3



วันท่ี เลขท่ี

เหตุผลสนับสนุน (7)

 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ( มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 )

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศรีราชา

ล าดับท่ี (1) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน 

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (4) จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (5) เอกสารอ้างอิง (6)

18 0243558000500 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัชเอก เอ็นจิเนียเจ
เนรอล

จ้ำงซ่อมห้องพัก จ ำนวน 2 ห้อง อำคำร Vertical 
View

5,745.90 30/3/2564 สอร.47/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

19 0215562005989 บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นจิเนีย ซัพ
พลำย จ ำกัด

จ้ำงติดต้ังมุ้งลวดส ำหรับอำคำร Vertical View 59,617.73 30/3/2564 สอร.48/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

20 0203560001062 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็ม แอนด์ อี ซิสเต็มส์ จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 4 เคร่ือง อำคำร
 Vertical View

15,393.02 30/3/2564 สอร.49/2564 จัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำก 1 - 3

874,506.90 

หมำยเหตุ : เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล ำดับท่ีเรียงตำมล ำดับวันท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
(2) ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร
(3) ระบุช่ือผู้ประกอบกำร
(4) ระบุรำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร
(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังน้ี

1 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2560 ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสองำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2561 
4 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจำก 1 - 3

รวมท้ังส้ิน


