รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสำระสำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมำส ที่ 1 (เดือนตุลำคม ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ 2563)
กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย กองรำยได้ ฝ่ำยกำรเงิน
ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

ประจำเดือนตุลำคม 2563
1

0-1055-42014-57-6 บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด

ค่ำเช่ำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกร์ จำนวน 2 เครื่อง

3,210.00

22 ก.ย 63

1

งวดที่ 1 (วันที่ 1-31 ตุลำคม 2563)
2

1-1020-01554-14-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

กองรำยได้มีเอกสำรเข้ำ-ออก เรื่องเพื่อทรำบ เรื่องอนุมัติ
เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสำรเก่ำตกค้ำงจำนวนมำกที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันตำมกำหนดเวลำ และจัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองรำยได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงำนในวันที่
3-4 ต.ค 2563

1,000.00

2 ต.ค 63

1

3

1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว

ทำกำรจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และทำกำรตรวจเช็ค
เงินโอนค่ำ อสท. ,ค่ำบูธ และเอกสำรต่ำง ๆ ของงำน
จำหน่ำย ฯ และตรรจนับ จัดเก็บเอกสำร และเช็ค STOCK
สินค้ำคงเหลือประจำเดือนกันยำยน 2563 ปฏิบัติงำนใน
วันที่ 3-4 ต.ค 2563

1,000.00

2 ต.ค 63

1

4

1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกทำกำรจัดจำหน่ำย/ ยก/
แพ็ค/ นับ/ จัดเก็บสินค้ำ ณ ชำเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้ำ
และกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จ.นนทบุรี โดย
ปฏิบัติงำนวันที่ 3-4 และ 10-11 ตุลำคม 2563

4,000.00
4,000.00

2 ต.ค 63
2 ต.ค 63

2

3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

5

1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกดำเนินกำรรวบรวมและ
จัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เข้ำมำที่งำนควบคุมรำยได้ในวันทำ
กำรปกติ ให้เป็นระเบียบและง่ำยต่อกำรค้นหำ ตรวจเช็ค
ควำมถูกต้อง-ใบเสร็จประจำวัน สรุปข้อมูลเอกสำรใบเสร็จ
เพื่อนำเก็บเข้ำแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงำนควบคุมรำยได้
ประจำเดือน ต.ค. 63 ปฏิบัติงำน วันที่ 3-4 ต.ค 63

1,000.00

2 ต.ค 63

1

6

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนวันหยุดประจำเดือนกันยำยน
2563 รวม 10 วัน

4,950.00

5 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงโครงกำร ปฏิบัติงำนณ งำน
บริหำรศูนย์ฝึกอบรมบำงแสน ประจำเดือนกันยำยน 2563

14,850.00

8

1-3604-00027-46-7 นำงสำวเกตุแก้ว กันยำน้อย
บ้ำนเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนบัว
อำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
tom.kanyanoi@gmail.com
1-3604-00027-46-7 นำงสำวเกตุแก้ว กันยำน้อย
บ้ำนเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนบัว
อำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
tom.kanyanoi@gmail.com
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

ปฏิบัติงำนประสำนงำนอำนวยควำมสะดวก ณ บำงพระ จ.
ชลบุรี ในวันที่ 10-11 ต.ค 2563

2,000.00

9 ต.ค 63

1

9

1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว

ต้องทำกำรลงเอกสำร,ลงบัญชีคุมสินค้ำ ,เขียนใบนำส่งแยก
ประเภทสินค้ำ อีกทั้งแยกประเภทของเอกสำรเช่น ธนำณัติ
เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสำรเข้ำระบบเพื่อนำส่งเข้ำ
รำยได้ รวมทั้งจัดจำหน่ำย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้ำ
และทำกำรรวบรวมเอกสำรและบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำย
บัตรโดยสำรในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก
รำยงำนกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรเครื่องบินในแต่ละงวด
บัญชีปฏิบัติงำนในวันที่ 10-11 ต.ค. 2563

1,000.00

9 ต.ค 63

1

7

เช็คเลขที่ 10014694

5 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
เช็คเลขที่ 10014694

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

10

1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเนื่องจำกงำนควบคุมรำยได้
จะทำกำรสำรวจทรัพย์สินที่ใช้ในกิจกรรมสนำมกอล์ฟ
บำงพระจังหวัดชลบุรี ปฎิบัติงำนในวันที่ 10-11,13 ต.ค
2563

3,000.00

9 ต.ค 63

1

11

3-3001-01854-07-4 นำยสงวน แพรต่วน
เลขที่ 4/57 ซอย 2 ถนนบำงแสนสำย 2
ต. แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี
0-10552-7023-44-6 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย)
จำกัด สำนักงำนใหญ่ 160 ถนนวิภำวดี
รังสิต รัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
3-3308-00759-06-2 นำยอรรคพล จันทร์ พวง

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรล้ำงทำควำมสะอำด และตรวจเช็คน้ำยำ
เครื่องปรับอำกำศ ณ บ้ำนพักททท. และอำคำรศูนย์
ฝึกอบรม รวม 97 เครื่อง เป็นเงิน 29,100 บำท

28,809.00

14 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014698

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกำจัดปลวก และแมลง ณ อำคำรศูนย์
ฝึกอบรม และบ้ำนพัก ททท. บำงแสนงวดที่ 4 ระหว่ำงเดือน
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2563 เป็นเงิน 25,000 บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมตู้เย็น บ้ำนพัก ททท. หลังเลขที่ 438

24,766.36

14 ต.ค 63

1,000.00

14 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014700

1,500.00

14 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014700

420.95

14 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค

12

13

14

เลขที่ 4/3 หมูที่ 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเครื่องปรับอำกำศ บ้ำนพัก ททท.
5-3415-00082-21-8 นำยรุ่งรัตน์ จันทำใส
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
เลขที่ 139/109 หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

15

0-1055-35134-27-8 เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล บจ. สำขำบำงแสน

ค่ำจัดซื้อวัสดุกำจัดปลวก แมลง สำหรับบ้ำนพัก ททท.

TX20-100664

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014699

10014700

สำขำที่ 00083 เลขที่ 278/2
ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
16

17

จ. ชลบุรี
3-2001-00949-05-6 นำยพลวัฒน์ สว่ำงภพ
เลขที่ 4/57 ซ. 2 ถนนบำงแสนสำย 2
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
0-20555-6064-85-9 บริษัทน้ำดื่มแสนสุข จำกัด
125 หมู่ที่ 1 ต. ห้วยกะปี
อ. เมือง จ. ชลบุรี

ค่ำเช่ำพำหนะรถยนต์รวมน้ำมัน 1 คัน ในวันที่ 9 ตุลำคม
2563

500.00

14 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014700

ค่ำจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ำใช้บริกำรสถำนที่บ้ำนพัก ททท.
บำงแสน จำนวน 32 ถัง

513.60

14 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014700

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่

ที่

เลขบัตรประชำชน

จัดซือ้ จ้ำง

18

0 -055-58033-57-4 บริษัท พีเอส ข้ำวหลำม แอร์ เซอร์วิส จำกัด ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องปรับอำกำศ ณ
บ้ำนพัก ททท. หลังเลขที่ 535
123/26 ถนนข้ำวหลำม ต.แสนสุข

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง
2,800.00

วันที่

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

14 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014700

อ.เมือง จ.ชลบุรี
19
20

นำงประพินพร โกมำรกุล ณ นคร
0-20554-4005-80-8 บริษัทไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด
44/1 ถ. บำงแสน สำย 1 ต. แสนสุข

ค่ำปฏิบัติงำนวันหยุดพนักงำน 3 คน ประจำเดือนกันยำยน
2563 เป็นเงิน 43,857 บำท

39,330.00

14 ต.ค 63

ค่ำซัก อบ รีด ผ้ำ บ้ำนพัก ททท. บำงแสน และห้องนอนรวม
1-15 กันยำยน 2563 (งวดที่ 1) 32,814.76 บำท

32,508.08

ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ประจำเดือนกันยำยน 2563 เป็น
เงิน 6,414.01 บำท

6,354.07

ต้องทำกำรลงเอกสำร,ลงบัญชีคุมสินค้ำ ,เขียนใบนำส่งแยก
ประเภทสินค้ำ อีกทั้งแยกประเภทของเอกสำรเช่น ธนำณัติ
เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสำรเข้ำระบบเพื่อนำส่งเข้ำ
รำยได้ รวมทั้งจัดจำหน่ำย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้ำ
และทำกำรรวบรวมเอกสำรและบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำย
บัตรโดยสำรในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก
รำยงำนกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรเครื่องบินในแต่ละงวด
บัญชีปฏิบัติงำนในวันที่ 17-18 ต.ค. 2563

1,000.00
1,000.00
1,000.00

16 ต.ค 63
16 ต.ค 63
16 ต.ค 63

3

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกดำเนินกำรรวบรวมและ
จัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เข้ำมำที่งำนควบคุมรำยได้ในวันทำ
กำรปกติ ให้เป็นระเบียบและง่ำยต่อกำรค้นหำ ตรวจเช็ค
ควำมถูกต้อง-ใบเสร็จประจำวัน สรุปข้อมูลเอกสำรใบเสร็จ
เพื่อนำเก็บเข้ำแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงำนควบคุมรำยได้
ประจำเดือน ต.ค. 63 ปฏิบัติงำนวันที่ 17 ต.ค 63

500.00

16 ต.ค 63

1

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014702

15 ต.ค 63

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014695

อ. เมือง จ. ชลบุรี
21

0-20554-4005-80-8 บริษัทแร็งค์กรุ๊ป จำกัด
เลขที่4/12-16 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท กม. 129

ต. ทุ่งสุขลำ อ.เมือง จ. ชลบุรี
22 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์
3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว

23

1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน

15 ต.ค 63

IV 6309059

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014695

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่
24

25

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

จัดซือ้ จ้ำง

0-994-000165-50-1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบำงแสน

ค่ำไฟฟ้ำประจำเดือนกันยำยน 2563

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง
80,105.53

วันที่

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค

19 ต.ค 63

ค่ำไฟฟ้ำบ้ำนพัก ททท. = 62,767.95 บำท

A899076310190368

อ.เมือง จ.ชลบุรี

ค่ำไฟฟ้ำศูนย์ฝึกอบรม. = 17,337.58 บำท
ค่ำใช้บริกำรโทรศัทพ์ 6 หมำยเลข ประจำเดือน กันยำยน
2563

A899076310190369
6,685.42

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
0-10554-8115-89-7 บริษัทแอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เลขหมำย ประจำเดือน ส.ค.,ก.ย.
2563 รวม 2 เดือน
สำนักงำนใหญ่ 414 ถนนพหลโยธิน

3,997.52

0-1075-45000-16-1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

19 ต.ค 63

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

เลขที่ 5 ถนนบำงแสนสำย 2 ต. แสนสุข

89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
26

รำยกำรพัสดุที่

B00030012430

10014703
สั่งจ่ำยเป็นเช็ค
10014704

19 ต.ค 63

WCS241563100001844

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค

WCS241563100001844

10014705

WTI102631203573

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค

WTI102631203574

10014706

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงเทพฯ
27

0-9940-00164-90-4 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชลบุรี
152 หมู่ที่ 3 ต. บ้ำนสวน อ.เมือง

จ. ชลบุรี
28
3-101500667823 นำยพสกร ศิริรัฐ
29 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์
3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร

30

1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว

ค่ำน้ำประปำประจำเดือนกันยำยน 2563

11,356.18

19 ต.ค 63

บ้ำนพัก ททท. = 10,615.74 บำท
ศูนย์ฝึกอบรม = 740.44 บำท
ค่ำจ้ำงผลิตกระเป๋ำจำกป้ำยไวนิล จำนวน 300 ใบ
ต้องทำกำรลงเอกสำร,ลงบัญชีคุมสินค้ำ ,เขียนใบนำส่งแยก
ประเภทสินค้ำ อีกทั้งแยกประเภทของเอกสำรเช่น ธนำณัติ
เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสำรเข้ำระบบเพื่อนำส่งเข้ำ
รำยได้ รวมทั้งจัดจำหน่ำย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้ำ
และทำกำรรวบรวมเอกสำรและบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำย
บัตรโดยสำรในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก
รำยงำนกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรเครื่องบินในแต่ละงวด
บัญชีปฏิบัติงำนในวันที่ 24-25 ต.ค. 2563

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 3 คน เนื่องจำกงำนควบคุม
รำยได้จะทำกำรสำรวจทรัพย์สินที่ใช้ในกิจกรรมสนำมกอล์ฟ
บำงพระจังหวัดชลบุรี ปฎิบัติงำนในวันที่ 23-25 ต.ค 2563

84,000.00

19 ต.ค 63

1,000.00

22 ต.ค 63

1,000.00

22 ต.ค 63

3,000.00
3,000.00
3,000.00

22 ต.ค 63

2

3

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

31 3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง
ต้องทำกำรลงเอกสำร,ลงบัญชีคุมสินค้ำ ,เขียนใบนำส่งแยก
ประเภทสินค้ำ อีกทั้งแยกประเภทของเอกสำรเช่น ธนำณัติ
เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสำรเข้ำระบบเพื่อนำส่งเข้ำ
รำยได้ รวมทั้งจัดจำหน่ำย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้ำ
และทำกำรรวบรวมเอกสำรและบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำย
บัตรโดยสำรในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก
รำยงำนกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรเครื่องบินในแต่ละงวด
บัญชีปฏิบัติงำนในวันที่ 31 ต.ค. 2563

32 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์

กองรำยได้มีเอกสำรเข้ำ-ออก เรื่องเพื่อทรำบ เรื่องอนุมัติ
เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสำรเก่ำตกค้ำงจำนวนมำกที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันตำมกำหนดเวลำ และจัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองรำยได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงำนในวันที่ 31
ต.ค 2563

33

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ดำเนินกำรรวบรวมและ
จัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เข้ำมำที่งำนควบคุมรำยได้ในวันทำ
กำรปกติให้เป็นระเบียบและง่ำยต่อกำรค้นหำ ตรวจเช็ค
ควำมถูกต้อง- ใบเสร็จประจำวัน สรุปข้อมูลเอกสำรใบเสร็จ
เพื่อนำเก็บเข้ำแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงำนควบคุมรำยได้
ประจำเดือน ต.ค. 63 ปฏิบัติงำน วันที่ 31 ต.ค 63

1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

500.00

30 ต.ค 63

500.00

30 ต.ค 63

500.00

30 ต.ค 63

500.00

30 ต.ค 63

500.00

30 ต.ค 63

3,210.00

22 ก.ย 63

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่
3

1

ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563
34 0-1055-42014-57-6 บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด

ค่ำเช่ำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกร์ จำนวน 2 เครื่อง
งวดที่ 2 (วันที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2563)

1

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

35 3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

ต้องทำกำรลงเอกสำร,ลงบัญชีคุมสินค้ำ ,เขียนใบนำส่งแยก
ประเภทสินค้ำ อีกทั้งแยกประเภทของเอกสำรเช่น ธนำณัติ
เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสำรเข้ำระบบเพื่อนำส่งเข้ำ
รำยได้ รวมทั้งจัดจำหน่ำย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้ำ
และรวบรวมเอกสำรและบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำยบัตร
โดยสำรในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก
รำยงำนกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรในแต่ละงวดบัญชี
ปฏิบัติงำนในวันที่ 1 พ.ย. 2563

500.00
500.00
500.00

30 ต.ค 63
30 ต.ค 63
30 ต.ค 63

36 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์

กองรำยได้มีเอกสำรเข้ำ-ออก เรื่องเพื่อทรำบ เรื่องอนุมัติ
เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสำรเก่ำตกค้ำงจำนวนมำกที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันตำมกำหนดเวลำ และจัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองรำยได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงำนในวันที่ 1
พ.ย. 2563

500.00

30 ต.ค 63

37

1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ดำเนินกำรรวบรวมและ
จัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เข้ำมำที่งำนควบคุมรำยได้ในวันทำ
กำรปกติให้เป็นระเบียบและง่ำยต่อกำรค้นหำ ตรวจเช็ค
ควำมถูกต้อง- ใบเสร็จประจำวัน สรุปข้อมูลเอกสำรใบเสร็จ
เพื่อนำเก็บเข้ำแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงำนควบคุมรำยได้
ประจำเดือน ต.ค. 63 ปฏิบัติงำน วันที่ 1 พ.ย. 63

500.00

30 ต.ค 63

38
39

3-1001-00627-03-3 ร้ำนธรรมธร
1-3604-00027-46-7 นำงสำวเกตุแก้ว กันยำน้อย
บ้ำนเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนบัว
อำเภอ รณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เกษตรสมบู
tom.kanyanoi@gmail.com

จ้ำงทำตรำยำงหมึกในตัว จำนวน 7 อัน

1,980.00
15,518.25

2 พ.ย 63
5 พ.ย. 63

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงโครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำร
กำรรับจอง ประสำนงำนระหว่ำงงำนบริหำรศูนย์ฝึกอบรม
บำงแสน กับกองรำยได้ประจำเดือน ตุลำคม 2563 เป็นเงิน
15,675 บำท

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

1
สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014708

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

40

1-3604-00027-46-7 นำงสำวเกตุแก้ว กันยำน้อย
บ้ำนเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนบัว
อเกษตรสมบู
ำเภอ รณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
tom.kanyanoi@gmail.com

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนวันหยุด ระหว่ำงวันที่
3-4,10-11,13,17-18,23-25,31 ตุลำคม 2563 เป็นเงิน
5,500 บำท

41

3-1702-00151-83-9 นำยนวชล ฐิติวุฒิเกษม

42

1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน
1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์
3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

5,445.00

5 พ.ย. 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014708

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมฝ้ำเพดำนบ้ำนพักททท. หลัง
เลขที่ 417 และ 346 พร้อมติดตั้งใหม่ทำสี และเดินสำยไฟ
เป็นเงิน 36,900 บำท
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 3 คนเนื่องจำกงำนควบคุม
รำยได้จะทำกำรสำรวจทรัพย์สินที่ใช้ในกิจกรรมสนำมกอล์ฟ
บำงพระจังหวัดชลบุรี ปฎิบัติงำนในวันที่ 7-8 พ.ย 2563

36,531.00

5 พ.ย. 63

10014709

2,000.00
2,000.00
2,000.00

6 พ.ย 63

3

43 1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว

ทำกำรจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และทำกำรตรวจเช็ค
เงินโอนค่ำ อสท. ,ค่ำบูธ และเอกสำรต่ำง ๆ ของงำน
จำหน่ำย ฯ และตรรจนับ จัดเก็บเอกสำร และเช็ค STOCK
สินค้ำคงเหลือประจำเดือนตุลำคม 2563 ปฏิบัติงำนในวันที่
7-8 พ.ย 2563

1,000.00
1,000.00

6 พ.ย 63
6 พ.ย 63

2

0-2055-61036-84-8 บริษัทปิโตเลียม แอนส์ เฟรดส์ จำกัด
75 ถนนข้ำวหลำม ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี
45 3-2001-100392-84-1 ไพรเวชค้ำวัสดุ
278/1 ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130
Healthcare Connection.Co.,ltd

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำรดน้ำต้นไม้ จำนวน 3
รำยกำร เป็นเงิน 1,230 บำท

1,230.00

11 พ.ย. 63

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014710

ค่ำจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำบ้ำนพักอำคำรฝึกอบรม อำคำร
F เป็นเงิน 1,250 บำท

1,250.00

12 พ.ย. 63

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014710

880.00

12 พ.ย. 63

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่

44

46

0-1075-51000-02-9 บริษัทโกลบอลเฮ้ำส์ (มหำชน) สำขำชลบุรี ค่ำจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมพื้นห้องประชุมอำคำร F ศูนย์
ฝึกอบรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 880 บำท
25/74 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนสวน อ.เมือง
จ. ชลบุรี 20000

10014710

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

เลขบัตรประชำชน

47

0 2055 38004 43 9

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

บริษัทไทยอนันต์ ชลบุรี วิทย-โทรทัศน์

ค่ำจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับซ่อมเครื่องปรับอำกำศ
บ้ำนพัก ททท. หลังเลขที่ 336 เป็นเงิน 850 บำท

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง
850.00

วันที่
12 พ.ย. 63

278/1 ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข

ค่ำจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำบ้ำนพักอำคำรฝึกอบรม อำคำร
F เป็นเงิน 1,460 บำท

เลขที่
เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014710

จำกัด สำนักงำนใหญ่
48 3-2001-100392-84-1 ไพรเวชค้ำวัสดุ

เหตุผลสนับสนุน

1,460.00

12 พ.ย. 63

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014710

อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130
Healthcare Connection.Co.,ltd
49

3-2001-00609-49-2 กฤษณ์ อีเลคทริค
31/1-2 ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข

ค่ำจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศบ้ำนพักททท.
หลังเลชที่ 447

815.00

ค่ำจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศบ้ำนพักททท.
หลังเลชที่ 447

385.00

ค่ำบำบัดน้ำเสีย

455.00

12 พ.ย. 63

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014710

อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130
50

3-2001-00609-49-2

กฤษณ์ อีเลคทริค

12 พ.ย. 63

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014710

31/1-2 ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130
51

เทศบำลเมืองแสนสุข

12 พ.ย. 63

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014710

1 ถนนบำงแสนสำย 2 ต. แสนสุข
อ. เมือง จ. ชลบุรี
52

3-1022-01179-35-6 นำงสำวบุญนำค สุวรรณรัตน์

ค่ำปฏิบัติงำนวันหยุดพนักงำน 3 คน ประจำเดือน ตุลำคม
2563 เป็นเงิน 55,991 บำท

51,415.00

12 พ.ย. 63

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014713

1 ซอย 46/1 แขวงบำงแคเหนือ
เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160
53

Office Mate
ร้ำนเครื่องเขียน

จัดซื้อเครื่องคิดเลข Casio จำนวน 5 เครื่อง
ลิ้นชักเล็กใส่เครื่องเขียน ขนำด 4 ชั้น
เอ็กซ์เทอนัลเอสเอสดี 1 เครื่อง

2,750.00
169.00
2,190.00

12 พ.ย 63

3

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

จัดซือ้ จ้ำง

54 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์

55 3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

56

0-20554-4005-80-8 บริษัทไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด
44/1 ถนนบำงแสนสำย 1 ต. แสนสุข
อ. เมือง จ. ชลบุรี

57

0-20554-4005-80-8 บริษัทไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด
44/1 ถนนบำงแสนสำย 1 ต. แสนสุข
อ. เมือง จ. ชลบุรี

58

59

รำยกำรพัสดุที่

0-9940-00164-90-4 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชลบุรี

กองรำยได้มีเอกสำรเข้ำ-ออก เรื่องเพื่อทรำบ เรื่องอนุมัติ
เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสำรเก่ำตกค้ำงจำนวนมำกที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันตำมกำหนดเวลำ และจัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองรำยได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงำนในวันที่ 14
พ.ย. 2563
ต้องทำกำรลงเอกสำร,ลงบัญชีคุมสินค้ำ ,เขียนใบนำส่งแยก
ประเภทสินค้ำ อีกทั้งแยกประเภทของเอกสำรเช่น ธนำณัติ
เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสำรเข้ำระบบเพื่อนำส่งเข้ำ
รำยได้ รวมทั้งจัดจำหน่ำย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้ำ
และทำกำรรวบรวมเอกสำรและบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำย
บัตรโดยสำรในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก
รำยงำนกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรเครื่องบินในแต่ละงวด
บัญชีปฏิบัติงำนในวันที่ 14 พ.ย 2563

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เลขที่

500.00

13 พ.ย. 63

1

500.00
500.00
500.00

13 พ.ย 63
13 พ.ย 63
13 พ.ย 63

3

ค่จ้ำงซัก อบ รีด ผ้ำบ้ำนพัก ททท. บำงแสน และห้องนอน
รวมอำคำร ศอท. ระหว่ำงวันที่ 16-30 กันยำยน 2563 งวด
ที่ 2 เป็นเงิน 29,553.40 บำท

29,277.20

13 พ.ย 63

ค่ำจ้ำงซัก อบ รีด ผ้ำบ้ำนพัก ททท. บำงแสน และห้องนอน
รวมอำคำร ศอท. ระหว่ำงวันที่ 1-15 ตุลำคม 2563 งวดที่ 1
เป็นเงิน 18412.56

18,240.48

ค่ำน้ำประปำประจำเดือนตุลำคม 2563

12,790.99

1933/96618

13 พ.ย 63

1933/96619

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014711
เช็คสั่งจ่ำยเลขที่

13 พ.ย 63

บ้ำนพัก ททท. = 9,970.26 บำท

WT102/631308789

จ. ชลบุรี

ศูนย์ฝึกอบรม =2,820.73 บำท

WT102/631308790

ค่ำไฟฟ้ำประจำเดือนตุลำคม 2563

เช็คสั่งจ่ำยเลขที่
10014711

152 หมู่ที่ 3 ต. บ้ำนสวน อ.เมือง
0-994-000165-50-1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบำงแสน

เหตุผลสนับสนุน

54,474.79

10014712
เช็คสั่งจ่ำยเลขที่

13 พ.ย 63

เลขที่ 5 ถนนบำงแสนสำย 2 ต. แสนสุข

ค่ำไฟฟ้ำบ้ำนพัก ททท. = 37,159.14 บำท

A900986311130060

อ.เมือง จ.ชลบุรี

ค่ำไฟฟ้ำศูนย์ฝึกอบรม. = 17,315.65 บำท

A900986311130059

10014713

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่
60

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่

เลขบัตรประชำชน

จัดซือ้ จ้ำง

0-20554-4005-80-8 บริษัทแร็งค์กรุ๊ป จำกัด
เลขที่4/12-16 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท กม. 129

61 3-1016-00549-03-2
1-3017-00252-95-5
1-102-0015-5414-9
1-9299-00223-07-1
1-3309-00234-42-9

ต. ทุ่งสุขลำ อ.เมือง จ. ชลบุรี
นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว
นำงสำวภำวิณี สีสด
นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์
นำยอัครวินท์ ดีแสน

62 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์

63 3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ตุลำคม 2563

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง
4,904.19

วันที่

เลขที่

13 พ.ย 63

ใบเสร็จเลขที่

สั่งจ่ำยเป็นเช็ค

IV 6310059

10014715

เป็นเงิน 4,950.46 บำท

จดบันทึก สรุปผลข้อมูล ตรวจวัดอุณหภูมิ แนะนำให้ผู้มำ
ติดต่อใช้บริกำร Scan QR CODE ไทยชนะ ณ จุดคัดกรอง
ทั้ง 2 จุดในกำรตรวจคัดกรองลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของ
ผู้มำติดต่อจำกหน่วยงำนองค์กรภำครัฐ องค์กรภำคเอกชน
ประชำชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวรวมทั้งบุคลำกรภำยใน
ททท. ที่เข้ำมำใช้บริกำร ศอท. และบ้ำนพัก ททท. ณ ศอท.
บำงแสนจ.ชลบุรี ปฏิบัติงำนในวันที่ 19-22 พ.ย. 63
กองรำยได้มีเอกสำรเข้ำ-ออก เรื่องเพื่อทรำบ เรื่องอนุมัติ
เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสำรเก่ำตกค้ำงจำนวนมำกที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันตำมกำหนดเวลำ และจัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองรำยได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงำนในวันที่ 28
พ.ย. 2563
ต้องทำกำรลงเอกสำร,ลงบัญชีคุมสินค้ำ ,เขียนใบนำส่งแยก
ประเภทสินค้ำ อีกทั้งแยกประเภทของเอกสำรเช่น ธนำณัติ
เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสำรเข้ำระบบเพื่อนำส่งเข้ำ
รำยได้ รวมทั้งจัดจำหน่ำย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้ำ
และทำกำรรวบรวมเอกสำรและบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำย
บัตรโดยสำรในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก
รำยงำนกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรเครื่องบินในแต่ละงวด
บัญชีปฏิบัติงำนในวันที่ 28 พ.ย 2563

เหตุผลสนับสนุน

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

18 พ.ย 63
18 พ.ย 63
18 พ.ย 63
18 พ.ย 63
18 พ.ย 63

5

500.00

27 พ.ย. 63

1

500.00
500.00
500.00

27 พ.ย 63
27 พ.ย 63
27 พ.ย 63

3

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่
64

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ดำเนินกำรรวบรวมและ
จัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เข้ำมำที่งำนควบคุมรำยได้ในวันทำ
กำรปกติให้เป็นระเบียบและง่ำยต่อกำรค้นหำ ตรวจเช็ค
ควำมถูกต้อง- ใบเสร็จประจำวัน สรุปข้อมูลเอกสำรใบเสร็จ
เพื่อนำเก็บเข้ำแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงำนควบคุมรำยได้
ประจำเดือน พ.ย. 63 ปฏิบัติงำน วันที่ 28 พ.ย 63

500.00

27 พ.ย 63

1

ค่ำเช่ำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกร์ จำนวน 2 เครื่อง
งวดที่ 3 (วันที่ 1-31 ธันวำคม 2563)
ค่ำจ้ำงซัก อบ รีด ผ้ำบ้ำนพัก ททท. บำงแสน และห้องนอน
รวมอำคำร ศอท. ระหว่ำงวันที่ 1-15 พฤศจิกำยน 2563
งวดที่ 2 เป็นเงิน 22,763.18 บำท

3,210.00

22 ก.ย 63

1

22,550.44

2 ธ.ค. 63

ประจำเดือนธันวำคม 2563
65 0-1055-42014-57-6 บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด
66

0-20554-4005-80-8 บริษัทไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด
44/1 ถนนบำงแสนสำย 1 ต. แสนสุข

67

1-20554-4005-80-8

68

1-3604-00027-46-7

69

1-3604-00027-46-7

70

0-1075-45000-16-1

71

3-1702-00151-83-9

อ. เมือง จ. ชลบุรี
บริษัทไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด
44/1 ถนนบำงแสนสำย 1 ต. แสนสุข
อ. เมือง จ. ชลบุรี
นำงสำวเกตุแก้ว กันยำน้อย
บ้ำนเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนบัว
อ. เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
tom.kanyanoi@gmail.com
นำงสำวเกตุแก้ว กันยำน้อย
บ้ำนเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้ำนบัว
อ. เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
tom.kanyanoi@gmail.com
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
นำยนวชล ฐิติวุฒิเกษม

1936/96791

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014717

ค่ำจ้ำงซัก อบ รีด ผ้ำบ้ำนพัก ททท. บำงแสน และห้องนอน
รวมอำคำร ศอท. ระหว่ำงวันที่ 16-31 ตุลำคม 2563 งวดที่
2 เป็นเงิน 23,770.05 บำท

23,547.90

2 ธ.ค. 63

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงโครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำร
กำรรับจอง ประสำนงำนระหว่ำงงำนบริหำรศูนย์ฝึกอบรม
บำงแสน กับกองรำยได้ ประจำเดือน พ.ย. 2563 เป็นเงิน
15,675 บำท

15,518.25

2 ธ.ค. 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014718

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนวันหยุด ระหว่ำงวันที่
ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563 รวม 11 วัน เป็นเงิน 5,500
บำท

5,445.00

2 ธ.ค. 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014718

ค่ำใช้บริกำรโทรศัทพ์ 3 หมำยเลช (เบิกครั้งที่ 1)
ประจำเดือน ตุลำคม 2563

3,737.51

2 ธ.ค. 63

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขุดบ่อปฏิกูล ของห้องน้ำ บ้ำนพัก ททท.
หลังเลขที่ 427 เป็นเงิน 5,000 บำท

4,950.00

2 ธ.ค. 63

1936/96792

B00020076157

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014717

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014719
สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014721

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

เลขบัตรประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

72 3-2001-100392-84-1 ไพรเวชค้ำวัสดุ
ค่ำจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำอำคำรฝึกอบรม อำคำร F
278/1 ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130
Healthcare Connection.Co.,ltd
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมแอร์บ้ำนพัก ททท. และซ่อมชัก
73 3-3001-01854-07-4 นำยสงวน แพรต่วน
เลขที่ 4/57 ซอย 2 ถนนบำงแสนสำย 2 โครก ถังแรงดัน ณ บ้ำนพัก ททท. และ ศอท.
ต. แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี
74 0-2055-38004-43-9 บริษัทไทยอนันท์ ชลบุรี วิทยุ-โทรทัศน์ จำกัดค่ำจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องปรับอำกำศ ณ
บ้ำนพัก ททท. หลัง 318
170/69 ถ.อัคนิวำส ต. บำงปลำสร้อย
อ.เมือง จ. ชลบุรี
75 0-10754-4000-04-3 บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รำยกำร เป็น
(มหำชน) สำขำชลบุรี 15/16 ม.3
ถ่ำนอัลคำไลท์ AA
ต.ห้วยกะปี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ถ่ำนอัลคำไลท์ 9V
หลอดไฟ LED
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดบ้ำนพัก ททท. ในวันที
76 3-2099-00036-97-5 นำงจีรภำ แสนตำ
20-21 พฤศจิกำยน 2563 รวม 2 วัน วันละ 400 บำท
30/64 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ. เมืองชลบุรี
จำนวน 2 คน คนละ 800 บำท
จ.ชลบุรี
3-4004-00309-60-6 นำงไพรัช ขุนทำยก
69 หมู่ที่ 3 ต. โนนทอง อ.หนองเรือ
จ. ชลบุรี
ค่ำจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ำใช้บริกำรสถำนที่บ้ำนพัก ททท.
77 0-20555-6064-85-9 บริษัทน้ำดื่มแสนสุข จำกัด
บำงแสน จำนวน 32 ถัง
125 หมู่ที่ 1 ต. ห้วยกะปี
อ. เมือง จ. ชลบุรี
ทำหน้ำที่ช่วยเตรียมกำรประชุม, รวบรวมเอกสำรกำรประชุม
78 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์
,บันทึกข้อมูลกำรประชุม และประสำนงำนอำนวยควำม
1-1015-00707-09-8 นำงสำวฐิดำรัตน์ แสนศิริ
สะดวกในกำรประชุม ณ ศอท. จ. ชลบุรีปฏิบัติงำนในวันที่
5-6 ธันวำคม 2563

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

เหตุผลสนับสนุน

วันที่

เลขที่

2,250.00

2 ธ.ค. 63

190/09471

3,000.00

2 ธ.ค. 63

750.00

2 ธ.ค. 63

HD6311003

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014722

2,828.00

2 ธ.ค. 63

321086

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014722

1,600.00

2 ธ.ค. 63

642.00

2 ธ.ค. 63

2,000.00
2,000.00

4 ธ.ค 63
4 ธ.ค 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014722

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014722

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014722

RC 6311011

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014722
2

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุที่

เลขบัตรประชำชน

จัดซือ้ จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

79 3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

ทำกำรจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และทำกำรตรวจเช็ค
เงินโอนค่ำ อสท. ,ค่ำบูธ และเอกสำรต่ำง ๆ ของงำน
จำหน่ำย ฯ และตรรจนับ จัดเก็บเอกสำร และเช็ค STOCK
สินค้ำคงเหลือประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563 ปฏิบัติงำนใน
วันที่ 5-6 ธ.ค 2563

1,000.00
1,000.00
1,000.00

4 ธ.ค 63
4 ธ.ค 63
4 ธ.ค 63

3

80

3-2099-00036-97-5 นำงจีรภำ แสนตำ
30/64 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ. เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
3-4004-00309-60-6 นำงไพรัช ขุนทำยก
69 หมู่ที่ 3 ต. โนนทอง อ.หนองเรือ
จ. ชลบุรี

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดบ้ำนพัก
ททท. ในวันที 28 พฤศจิกำยน 2563
รวม 2 วัน วันละ 400 บ้ำน
จำนวน 2 คน คนละ 800 บำท

1,600.00

7 ธ.ค 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014723

81

0-9940-00165-27-7 บริษัทสยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)

ค่ำจัดซื้อวัสดุสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับบ้ำนพัก ททท.
(แก้วกำแฟ 8 ออนซ์แบบมีหูจับ)

2,600.00

7 ธ.ค 63

55/3 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด

5201637543

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
1001473

อ.เมือง จ.ชลบุรี
82

เทศบำลเมืองแสนสุข

ค่ำบำบัดน้ำเสีย

188.50

7 ธ.ค 63

1 ถนนบำงแสนสำย 2 ต. แสนสุข

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014723

อ. เมือง จ. ชลบุรี
83

0-9940-00165-27-7 บริษัทสยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
55/3 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด

ค่ำจัดซื้อวัสดุสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับบ้ำนพัก ททท.
จำนวน 5 รำยกำร

3,532.00

7 ธ.ค 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014723

อ.เมือง จ.ชลบุรี
84

3-1022-01179-35-6 นำงสำวบุญนำค สุวรรณรัตน์
1 ซอย 46/1 แขวงบำงแคเหนือ
เขตบำงแค กรุงเทพฯ

ค่ำปฏิบัติงำนวันหยุดประจำเดือน พ.ย. 2563 ของ พนักงำน
3 คน

47,165.00

7 ธ.ค 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014723

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เลขที่
PISV2020113006

เหตุผลสนับสนุน

0-2055-58000-87-1 บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเชีย จำกัด
239/48 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต. บำงพระ
อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
86 3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด
1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์
1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเติมน้ำยำถังดับเพลิง ณ บ้ำนพัก ททท.
จำนวน 11 ถัง เป็นเงิน 2,696.40 บำท

2,671.20

7 ธ.ค 63

จดบันทึก สรุปผลข้อมูล ตรวจวัดอุณหภูมิ แนะนำให้ผู้มำ
ติดต่อใช้บริกำร Scan QR CODE ไทยชนะ ณ จุดคัดกรอง
ทั้ง 2 จุดในกำรตรวจคัดกรองลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของ
ผู้มำติดต่อจำกหน่วยงำนองค์กรภำครัฐ องค์กรภำคเอกชน
ประชำชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวรวมทั้งบุคลำกรภำยใน
ททท. ที่เข้ำมำใช้บริกำร ศอท. และบ้ำนพัก ททท. ณ ศอท.
บำงแสนจ.ชลบุรี ปฏิบัติงำนในวันที่ 10-13 ธ.ค. 63

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

9 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63

5

87

ค่ำไฟฟ้ำประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563
ค่ำไฟฟ้ำบ้ำนพัก ททท. = 54,232.95บำท
ค่ำไฟฟ้ำศูนย์ฝึกอบรม. = 9,055.48 บำท
จัดซื้อ กระดำษคำร์บอนชนิดเขียนสีน้ำเงิน 2 แพค
กระดำษสีถ่ำยเอกสำร A4 4 แพค
ค่ำน้ำประปำประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563
บ้ำนพัก ททท. = 16,051.34 บำท
ศูนย์ฝึกอบรม =3,201.87 บำท
กองรำยได้มีเอกสำรเข้ำ-ออก เรื่องเพื่อทรำบ เรื่องอนุมัติ
เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสำรเก่ำตกค้ำงจำนวนมำกที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันตำมกำหนดเวลำ และจัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองรำยได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงำนในวันที่ 19
ธ.ค. 2563

63,288.43

14 ธ.ค. 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014726

85

0-994-000165-50-1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบำงแสน
เลขที่ 5 ถนนบำงแสนสำย 2 ต. แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี
88
Office Mate
ร้ำนเครื่องเขียน
89 0-9940-00164-90-4 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชลบุรี
152 หมู่ที่ 3 ต. บ้ำนสวน อ.เมือง
จ. ชลบุรี
90 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์

A819856312160023
A819856312160024
190.00
840.00
19,253.21

15-Dec-63

2

16 ธ.ค. 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014728

WT1102/631445066
WT1102/631445067
500.00

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014724

18 ธ.ค. 63

1

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

91 3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

ต้องทำกำรลงเอกสำร,ลงบัญชีคุมสินค้ำ ,เขียนใบนำส่งแยก
ประเภทสินค้ำ อีกทั้งแยกประเภทของเอกสำรเช่น ธนำณัติ
เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสำรเข้ำระบบเพื่อนำส่งเข้ำ
รำยได้ รวมทั้งจัดจำหน่ำย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้ำ
และทำกำรรวบรวมเอกสำรและบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำย
บัตรโดยสำรในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก
รำยงำนกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรเครื่องบินในแต่ละงวด
บัญชีปฏิบัติงำนในวันที่ 19 ธ.ค 2563

500.00
500.00
500.00

18 ธ.ค 63
18 ธ.ค 63
18 ธ.ค 63

3

92

1-3309-00234-42-9 นำยอัครวินท์ ดีแสน

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ดำเนินกำรรวบรวมและ
จัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เข้ำมำที่งำนควบคุมรำยได้ในวันทำ
กำรปกติ ให้เป็นระเบียบและง่ำยต่อกำรค้นหำ ตรวจเช็ค
ควำมถูกต้อง-ใบเสร็จประจำวัน สรุปข้อมูลเอกสำรใบเสร็จ
เพื่อนำเก็บเข้ำแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงำนควบคุมรำยได้
ประจำเดือน ธ.ค. 63 ปฏิบัติงำน วันที่ 19 ธ.ค 63

500.00

18 ธ.ค 63

1

93

3-3308-00759-06-2 นำยอรรคพล จันทร์พวง
4/3 หมู่ที่ 8 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี
0 20555 6064 85 9 บริษัทน้ำดื่มแสนสุข จำกัด
125 หมู่ที่ 1 ต. ห้วยกะปี
อ. เมือง จ. ชลบุรี
0 9940 00165 27 7 บริษัทสยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
55/3 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี
3 2099 00036 97 5 นำงจีรภำ แสนตำ
30/64 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ. เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
3 4004 00309 60 6 นำงไพรัช ขุนทำยก
69 หมู่ที่ 3 ต. โนนทอง อ.หนองเรือ
จ. ชลบุรี

ค่ำซ่อมแซมตู้เย็นบ้ำนพัก ททท.

1,300.00

24 ธ.ค 63

529.65

24 ธ.ค 63

11,080.00

24 ธ.ค 63

1,600.00

24 ธ.ค 63

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014732
พนง.สำรองจ่ำย
สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014732
พนง.สำรองจ่ำย
สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014732
พนง.สำรองจ่ำย
สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014732
พนง.สำรองจ่ำย

94
95
96

ค่ำจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ำใช้บริกำรสถำนที่ บ้ำนพัก ททท.
บำงแสน จำนวน 33 ถัง
ค่ำจัดซื้อวัสดุสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับบ้ำนพัก ททท.
จำนวน 10 รำยกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดบ้ำนพัก
ททท. ในวันที่ 11-12 ธันวำคม 2563
รวม 2 วัน วันละ 400 บ้ำน
จำนวน 2 คน คนละ 800 บำท

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

97 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์

98 3-1016-00549-03-2 นำงชนม์พรรษำ วรประยูร
1-3017-00252-95-5 นำงสำวสกุลรัตน์ สุขทั่ว
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

99

100

101

102

103

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง
กองรำยได้มีเอกสำรเข้ำ-ออก เรื่องเพื่อทรำบ เรื่องอนุมัติ
เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสำรเก่ำตกค้ำงจำนวนมำกที่จะต้อง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันตำมกำหนดเวลำ และจัดเก็บเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองรำยได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงำนในวันที่ 26
ธ.ค. 2563
ต้องทำกำรลงเอกสำร,ลงบัญชีคุมสินค้ำ ,เขียนใบนำส่งแยก
ประเภทสินค้ำ อีกทั้งแยกประเภทของเอกสำรเช่น ธนำณัติ
เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสำรเข้ำระบบเพื่อนำส่งเข้ำ
รำยได้ รวมทั้งจัดจำหน่ำย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้ำ
และทำกำรรวบรวมเอกสำรและบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำย
บัตรโดยสำรในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก
รำยงำนกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรเครื่องบินในแต่ละงวด
บัญชีปฏิบัติงำนในวันที่ 26 ธ.ค 2563

ค่ำจ้ำงซัก อบ รีด ผ้ำบ้ำนพัก ททท. บำงแสน และห้องนอน
0-20554-4005-80-8 บริษัทไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด
รวมอำคำร ศอท. ระหว่ำงวันที่ 15-30 พฤศจิกำยน 2563
44/1 ถนนบำงแสนสำย 1 ต. แสนสุข
งวดที่ 2 เป็นเงิน 50,172.30 บำท
อ. เมือง จ. ชลบุรี
ค่ำใช้บริกำรโทรศัทพ์ 6 หมำยเลขประจำเดือน ตุลำคม
0-1075-45000-16-1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 2563
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ค่ำจ้ำงซัก อบ รีด ผ้ำบ้ำนพัก ททท. บำงแสน และห้องนอน
0-20554-4005-80-8 บริษัทไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด
รวมอำคำร ศอท. งวดที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1-15 ธันวำคม
44/1 ถนนบำงแสนสำย 1 ต. แสนสุข
2563 เป็นเงิน 49,063.78 บำท
อ. เมือง จ. ชลบุรี
ค่ำใช้บริกำรโทรศัทพ์ 6 หมำยเลขประจำเดือนพฤศจิกำยน
0-1075-45000-16-1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
2563
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
0 2055 39003 08 8 บริษัท เมเจอร์-ไมเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัดค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกำจัดปลวก มด แมลง ยุง ประจำเดือน
ธันวำคม 2563 เป็นเงิน 8,332.63 บำท
สำนักงำนใหญ่เลขที่ 327/147 หมู่ที่ 9
ซอยบงกช ถนนพัทยำใต้ ต.หนองปรือ
อ.บำงละมุง จ. ชลบุรี

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
ที่ซอื้ จ้ำง

วันที่

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่

500.00

25 ธ.ค. 63

1

500.00
500.00
500.00

25 ธ.ค 63
25 ธ.ค 63
25 ธ.ค 63

3

49,703.40

28 ธ.ค 63

1941/97046

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014729

2,975.42

28 ธ.ค 63

B00030014470

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014733

48,605.24

28 ธ.ค 63

1941/97045

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014734

6,666.34

28 ธ.ค 63

B00030014471

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014735

88,254.75

29 ธ.ค 63

1321/66003

สั่งจ่ำยเช็คเลขที่
10014731

ลำดับ เลขประจำผู้เสียภำษี/
ที่

ชื่อผู้ประกอบกำร

เลขบัตรประชำชน

104 1-9299-00223-07-1 นำงสำวรำตรี ประมวลศิลป์
1-102-0015-5414-9 นำงสำวภำวิณี สีสด

รำยกำรพัสดุที่
จัดซือ้ จ้ำง

ที่ซอื้ จ้ำง

จดบันทึก สรุปผลข้อมูล ตรวจวัดอุณหภูมิ แนะนำให้ผู้มำ
ติดต่อใช้บริกำร Scan QR CODE ไทยชนะ ณ จุดคัดกรอง
ทั้ง 2 จุดในกำรตรวจคัดกรองลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของ
ผู้มำติดต่อจำกหน่วยงำนองค์กรภำครัฐ องค์กรภำคเอกชน
ประชำชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวรวมทั้งบุคลำกรภำยใน
ททท. ที่เข้ำมำใช้บริกำร ศอท. และบ้ำนพัก ททท. ณ ศอท.
บำงแสนจ.ชลบุรี ปฏิบัติงำนในวันที่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64

4,000.00
4,000.00

รวมทั้งสิ้น 1,144,449.85
หมำยเหตุ ช่องเอกสำรอ้ำงอิงใช้วันที่อนุมัติ

เอกสำรอ้ำงอิง

จำนวนเงินรวม
วันที่
30 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63

เหตุผลสนับสนุน

เลขที่
2

