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ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี   ชื่อผู้ประกอบกำร     รำยกำรพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน
เลขปรจ ำตัวประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วนัที่ เลขที ่

(1) (2) (3) (4) (บำท) (5) (7)
1 บริษัท Lupitas Flowers ค่าพวงมาลา 7,570.00         24 ต.ค. 62 บก 111-7/10 3
2 บริษัท International Flowers ค่าพวงมาลา 4,844.80         24 ต.ค. 62 บก 111-8/10 3
3 บริษัท Sparkletts ค่าน ้าด่ืมส้านักงาน 762.15            24 ต.ค. 62 บก 111-14/10 3
4 บริษัท Glenrose Inc. ค่าวัสุดเชื อเพลิง 2,185.69         25 ต.ค. 62 บก 111-15/10 1
5 บริษัท Sparkletts ค่าน ้าด่ืมส้านักงาน 1,163.42         18 พ.ย. 62 บก 111-9/11 3
6 บริษัท Sparkletts ค่าน ้าด่ืมส้านักงาน 575.66            18 ธ.ค. 62 บก 111-11/12 3

รวมทัง้สิ้น 17,101.72      
หมำยเหต:ุ เงือ่นไขกำรบนัทึกข้อมูล 

หมายเหตุ: อตัราแลกเปลีย่น 
               ล้าดับที่ 1, 2 และ 3 อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐเทา่กบั 30.28 บาท ตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแหง่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62

               ล้าดับที่ 5 อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐเทา่กบั 30.25 บาท ตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแหง่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62
               ล้าดับที่ 6 อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐเทา่กบั 30.25 บาท ตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแหง่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
 ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 2562)

หน่วยงำน: ฝ่ำยเกษตร ประจ ำสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

               ล้าดับที่ 4 อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐเทา่กบั 30.21 บาท ตามอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแหง่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 62

(6)  ระบวุันที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7)  ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี 

2 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
1 หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนงัสือกรมบญัขีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3  หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนงัสือคณะกรรมการวินจิฉัยปญัหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มนีาคม 2561
4  หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนอืจาก 1-3

(1)  ระบลุ้าดับที่เรียงตามล้าดับวันที่มกีารจัดซื อจัดจ้าง
(2)  ระบเุลขประจ้าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ้าตัวประชนของผู้ประกอบการ
(3)  ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(4)  ระบรุายการพสัดุที่จัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส้านกังาน ซื อน้ามนัเชื่อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
(5)  ระบจุ้านวนเงินรวมที่มกีารจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมหีลายรายการใหร้วมจ้านวนเงินที่จัดซื อจัดจ้างทกุรายการ
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