


วนัที่ เลขที่
1 3610100261123 ร้านทิพยภัณฑ์ ซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพื่อแกไ้ขปัญหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร 

ประจ าปี 2565

             600.00 13 ม.ค 65 บสซ.13/2565 1

2 3609900330039 ร้านกติติพงศ์การพิมพ์ จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพื่อแกไ้ขปัญหาที่ดิน
ท ากนิของเกษตรกร ประจ าปี 2565

          1,000.00 13 ม.ค 65 บสจ.8/2565 1

3 3619900143417 ร้านคอมแคร์ จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค              690.00 19 ม.ค 65 บสจ.9/2565 1
4 3610100261123 ร้านทิพยภัณฑ์ ซ้ือวสัดุส านักงาน กจิกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์           2,400.00 20 ม.ค 65 บสซ..14/2565 1
5 0613521000057 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรทวบีริการ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ประจ าเดือนมกราคม 2565         20,670.00 3 ก.พ 65 238/11875 1
6 0613563000110 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศรีเจริญเคร่ืองเขยีน ซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว ์              300.00 1 ก.พ 65 บสซ.15/2565 1
7 0613563000110 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศรีเจริญเคร่ืองเขยีน ซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการพื้นที่เฉพาะ           1,290.00 1 ก.พ 65 บสซ.16/2565 1
8 3609900330039 ร้านกติติพงศ์การพิมพ์ จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพฯ              970.00 7 ก.พ 65 บสจ.10/2565 1
9 3609900330039 ร้านกติติพงศ์การพิมพ์ จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลการฝึกอบรม โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปร่ือง              970.00 7 ก.พ 65 บสจ.11/2565 1

10 3609900330039 ร้านกติติพงศ์การพิมพ์ จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลและคู่มอืเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการพื้นที่เฉพาะ           1,680.00 7 ก.พ 65 บสจ.12/2565 1
11 3610900166292 นางอจัฉรา สนิทมว่ง ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ (เนื้อหม,ูเนื้อไก)่           2,340.00 22 ก.พ 65 บสซ.18/2565 1
12 0613563000110 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศรีเจริญเคร่ืองเขยีน จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลและคู่มอืเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและ

พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว ์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จงัหวดัอทุัยธานี

          1,250.00 22 ก.พ 65 บสซ.19/2565 1

13 3609900330039 ร้านกติติพงศ์การพิมพ์ จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลและคู่มอืเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและ
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว ์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จงัหวดัอทุัยธานี

          2,000.00 24 ก.พ 65 บสจ.13/2565 1

14 0613521000057 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรทวบีริการ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ประจ าเดือนกมุภาพันธ ์2565         25,920.00 3 ม.ีค 65 239/11948 1
15 3619900143417 ร้านคอมแคร์ จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์              400.00 2 ม.ีค 65 บสจ.14/2565 1
16 0613563000110 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศรีเจริญเคร่ืองเขยีน ซ้ือวสัดุส านักงาน           3,200.00 2 ม.ีค 65 บสซ.20/2565 1
17 0613563000110 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศรีเจริญเคร่ืองเขยีน ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว           2,995.00 2 ม.ีค 65 บสซ.21/2565 1
18 0613563000110 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศรีเจริญเคร่ืองเขยีน ซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการเชงิปฎิบัติการ หลักสูตร "การส่งเสริมการปศุสัตวอ์นิทรีย์"           1,390.00 3 ม.ีค 65 บสซ.23/2565 1
19 3609900330039 ร้านกติติพงศ์การพิมพ์ จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลการฝึกอบรม โครงการเชงิปฎิบัติการ หลักสูตร "การส่งเสริมการปศุสัตว์

อนิทรีย์"

          1,810.00 3 ม.ีค 65 บสจ.15/2565 1

20 3610100213111 นายสุขทัต บุญมี ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ (เนื้อหม)ู           2,130.00 15 ม.ีค 65 บสซ.24/2565 1
21 0615560000528 บริษัท อทุัยคาร์เซอร์วสิ 9999 จ ากดั จา้งเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่งทะเบียน บต 9904 อทุัยธานี           3,405.00 17 ม.ีค 65 บสจ.18/2565 1
22 0613521000057 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรทวบีริการ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ประจ าเดือนมนีาคม 2565         35,850.00 4 เม.ย 65 242/12082 1

รวมทั้งสิ้น 113,260.00      

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดอืน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดอืน มีนาคม พ.ศ.2565)

ส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัอุทัยธานี

ล าดบัที่
(1)

เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน
(7)



หมายเหต ุ: เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวนัที่ที่มกีารจดัซ้ือจดัจา้ง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อสถานประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เชน่ ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง จา้งซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มกีารจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมหีลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จดัซ้ือจดัจา้งทุกรายการ
(6) ระบุวนัที่/เลขที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจา่ยเงิน เชน่ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้
     1 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2560
                    ยกเวน้การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
     2 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง
     3 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มนีาคม 2561
     4 หมายถงึ การจดัซ้ือจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3


