


วนัที่ เลขที่

1 0105536092641 บริษัทเอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์           1,281.00 21 เม.ย 65 บสซ.25/2565 1
2 3710900407539 นายจ ารัส ปาทาน ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์              120.00 21 เม.ย 65 บสซ.27/2565 1
3 3140100375077 นายอาทร สาสังข์ ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์              120.00 21 เม.ย 65 บสซ.26/2565 1

4 0613563000110 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศรีเจริญเคร่ืองเขยีน ซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการจดัเวทีประชมุ 3/5           3,400.00 25 เม.ย 65 บสซ.28/2565 1
5 3200900664030 ร้านนพไดนาโม จา้งเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กจ 1993 อทุัยธานี           4,000.00 28 เม.ย 65 บสจ.20/2565 1
6 0613521000057 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรทวบีริการ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลง ประจ าเดือน เมษายน 2565         21,000.00 2 พ.ค 65 244/12180 1

7 3610600528251 ไพโรจน์ไดนาโมแอร์ จา้งเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่งทะเบียน บต 9904 อทุัยธานี           4,550.00 12 พ.ค 65 บสจ.23/2565 1

8 3610600528251 ไพโรจน์ไดนาโมแอร์ จา้งเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่งทะเบียน บจ 1624 อทุัยธานี           3,530.00 12 พ.ค 65 บสจ.24/2565 1

9 3619900143417 ร้านคอมแคร์ จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              950.00 24 พ.ค 65 บสจ.28/2565 1

10 0613521000057 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรทวบีริการ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 24,420.00        9 ม.ิย 65 247/12322 1

11 3609900330039 ร้านกติติพงศ์การพิมพ์ จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลฝึกอบรมศูนย ์ศพก.           4,800.00 1 ม.ิย 65 บสจ.29/2565 1

12 3619900143417 ร้านคอมแคร์ จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 100000077260 400.00             13 ม.ิย 65 บสจ.30/2565 1

13 3610100261123 ร้านทิพยภัณฑ์ ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,200.00          20 ม.ิย 65 บสซ.34/2565 1

14 0613521000057 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรทวบีริการ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ประจ าเดือน มถินุายน 2565 24,190.00        1 ก.ค 65 250/12469 1

รวมทั้งสิ้น 93,961.00        

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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดอืน มิถุนายน พ.ศ.2565)

ส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัอุทัยธานี

ล าดบัที่
(1)

เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ที่จดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง เหตผุลสนับสนุน
(7)


