รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.2564)
สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุทัยธานี
ลาดับที่
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจาตัวประชาชน
(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

3609900330039
1180200021068

ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์
นายจีรศักดิ์ เจียรนันทนา

3610100003051
0615560000528
3609900330039
0613521000057

ร้านขายยาเภสัชศิริพร
บริษัท อุทัยคาร์เซอร์วสิ 9999 จากัด
ร้านกิตติพงศ์การพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด พรทวีบริการ

0105543112865
0613563000110

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีเจริญเครื่องเขียน

3619900109405
0615560000528
0613521000057
1600100255356
3610506116564
3610100213111
3610100005968
3610100213111
0613521000057

รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
(4)

จานวนเงินรวม
ที่จดั ซื้อจัดจ้าง
(5)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

เอกสารอ้างอิง
วันที่

เลขที่

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน (ครู ข.)
ซื้อวัสดุฝกึ อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน (ครู ข.)
ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-2019)
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ เลขทะเบียน บจ 1624 อุทัยธานี
จ้างเหมาทาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือนเมษายน 2564

390.00
4,372.00
3,575.00
3,000.00
700.00
12,110.00

23 เม.ย 64
26 เม.ย 64
27 เม.ย 64
26 เม.ย 64
30 เม.ย 64
6 พ.ค 64

บสจ.39/2564
บสซ.47/2564
บสซ.48/2564
บสซ.47/2564
บสจ.40/2564
217/10806

1
1
1
1
1
1

นายอนันต์ สกุลเลี่ยว
บริษัท อุทัยคาร์เซอร์วสิ 9999 จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด พรทวีบริการ

ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ (ผลิตภัณฑ์ฮาลาล)
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ (เนื้อไก่)
จ้างเหมาซ่อมบารุงยานพาหนะและขนส่งทะเบียน นข 1161 อุทัยธานี
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือนพฤษภาคม 2564

1,014.00
700.00
90.00
1,960.00
29,240.00

นายพิพัฒน์ จุฑานฤปกิจ
นายปรีชา อ่อนผาง
นายสุขทัต บุญมี
นางสาวอรุณ เพ็งม่วง
นายสุขทัต บุญมี
ห้างหุ้นส่วนจากัด พรทวีบริการ

ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ (เนื้อหมู)
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ (เนื้อหมู)
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ (เนื้อไก่)
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ (เนื้อหมู)
ซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ (เนื้อไก่)
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือนมิถนุ ายน 2564

750.00
600.00
90.00
150.00
90.00
29,660.00

7 พ.ค 64
12 พ.ค 64
12 พ.ค 64
24 พ.ค 64
4 มิ.ย 64
2 มิ.ย 64
8 มิ.ย 64
15 มิ.ย 64
22 มิ.ย 64
29 มิ.ย 64
5 ก.ค 64

บสซ.50/2564
บสซ.51/2564
บสซ.51/2564
บสจ.41/2564
218/10871
บสซ.54/2564
บสซ.55/2564
บสซ.61/2564
บสซ.63/2564
บสซ.64/2564
220/10989

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวมทั้งสิ้น

88,491.00

1

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุลาดับที่เรียงตามลาดับวันที่ที่มกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อสถานประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสานักงาน ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจานวนเงินรวมที่มกี ารจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจานวนเงินที่จดั ซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวนั ที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

