
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงนิ วันที่ เลขที่ เหตุผล
ล าดับที่ เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง รวมที่จัดซ้ือ ใบเสรจ็รบัเงนิ/ ใบเสรจ็รบัเงนิ/ สนับสนุน

(๑) (๒) (๓) (๔) จัดจ้าง ใบส าคัญรบัเงนิ/ ใบส าคัญรบัเงนิ/ (๗)
(๕) รายงานสรปุผล รายงานสรปุผล

การโอนเงนิ การโอนเงนิ
๑ ๓๖๓๐๓๐๐๐๘๙๘๕๕ นายสรุเดช  ปญัเงิน ค่าจ้างเหมาปฏิบติังานบคุคลภายนอก ๗๒,๐๐๐ บาท  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๑/๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑)

๒ ๓๑๘๐๑๐๐๐๑๗๑๓๘ นายสุรยุทธ์  แทน่ข า ค่าจ้างเหมาปฏิบติังานบคุคลภายนอก ๖๙,๐๐๐ บาท  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๒/๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑)

๓ ๓๑๘๐๑๐๐๒๕๐๒๙๑ นางประยูร  พวงล าเจียก ค่าจ้างเหมาปฏิบติังานบคุคลภายนอก ๕๕,๘๐๐ บาท  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๓/๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑)

๔ ๑๑๘๐๕๐๐๐๔๙๒๘๑ นางสาวสรัญญา  ยอดด าเนิน ค่าจ้างเหมาปฏิบติังานบคุคลภายนอก ๙๐,๐๐๐ บาท  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๔/๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑)

๕ ๑๖๒๐๓๐๐๐๖๑๐๕๙ นายอธิวัฒน์  อยู่ไทย ค่าจ้างเหมาปฏิบติังานบคุคลภายนอก ๙๐,๐๐๐ บาท  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๕/๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑)

๖ ๓๑๘๐๒๐๐๓๓๑๙๕๑ นางสาวประทนิ  เอี่ยมรอด ค่าจ้างเหมาปฏิบติังานบคุคลภายนอก ๙๐,๐๐๐ บาท  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๖/๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑)

๗ ๑๖๒๐๓๐๐๐๖๑๐๕๙ นายอธิวัฒน์  อยู่ไทย ค่าจ้างเหมาปฏิบติังานบคุคลภายนอก ๗๕,๐๐๐ บาท  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๗/๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑)

๘ ๑๑๘๙๙๐๐๑๓๑๒๘๐ นางสาวอรจิรา  วงศ์อุไร ค่าจ้างเหมาปฏิบติังานบคุคลภายนอก ๗๕,๐๐๐ บาท  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๘/๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑)

๙ ๓๑๘๐๕๐๐๐๗๙๕๔๘ ร้านน้ าด่ืม เจ.อาร์.พี จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ๒๗๐ บาท  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๑/๑ ข้อ ๗ (๑)

๑๐ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปโิตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๙๖๐ บาท  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๒๒๙๙/๑ ข้อ ๗ (๑)

๑๑ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปโิตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒,๒๕๐ บาท  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๒๒๙๙/๒ ข้อ ๗ (๑)

๑๒ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปโิตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑,๔๕๐ บาท  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๒๒๙๙/๔ ข้อ ๗ (๑)

รวม ๖๒๑,๗๓๐ บาท

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจ าไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท

เอกสารอ้างอิง (๖)



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ จ านวนเงนิ วันที่ เลขที่ เหตุผล
ล าดับที่ เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง รวมที่จัดซ้ือ ใบเสรจ็รบัเงนิ/ ใบเสรจ็รบัเงนิ/ สนับสนุน

(๑) (๒) (๓) (๔) จัดจ้าง ใบส าคัญรบัเงนิ/ ใบส าคัญรบัเงนิ/ (๗)
(๕) รายงานสรปุผล รายงานสรปุผล

การโอนเงนิ การโอนเงนิ
๑๓ ๑๗๖๑๓๘๗๕๗ ร้านนูญสาส์น จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน ต.ค. ๖๒ ๔๒๐ บาท  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๐๒๘/๐๓๐ ข้อ ๗ (๑)

๑๔ ๑๓๐๙๙๐๐๔๙๑๐๔๗ ร้านณัฐวุฒิการพิมพ์ จ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๕๔๐ บาท  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๒๙ ข้อ ๗ (๑)

๑๕ ๑๗๖๑๓๘๗๕๗ ร้านนูญสาส์น จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน พ.ย. ๖๒ ๔๒๐ บาท  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  ๐๒๙/๐๓๐ ข้อ ๗ (๑)

๑๖ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปโิตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒,๕๖๘.๔๐ บาท  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๒๙๙/๑๕ ข้อ ๗ (๑)

๑๗ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปโิตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑,๒๖๐ บาท  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๒๙๙/๑๑๖ ข้อ ๗ (๑)

๑๘ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปโิตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑,๙๔๘.๔๐ บาท  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๒๙๙/๑๗ ข้อ ๗ (๑)

๑๙ ๓๑๘๐๑๐๐๕๓๙๑๖๙ ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๔๐๐ บาท  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ MDR๑๙ - ๑๖๕๗ ข้อ ๗ (๑)

๒๐ ๓๑๘๐๑๐๐๓๖๗๖๕๑ นางยมนา  ทองไชย จ้างเหมาสาธิตอาชีพอิสระ (การท าฟองดูว์) ๒,๕๐๐ บาท  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๑๗๗๙๐๐ ข้อ ๗ (๑)

๒๑ ๓๑๘๐๖๐๐๑๔๓๙๕๗ นางวันทา  เผือกผ่อง จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หลังการสาธิตอาชีพ ๓,๒๘๐ บาท  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ๑/๒ ข้อ ๗ (๑)

๒๒ ๑๑๘๐๔๐๐๐๐๗๕๓๑ ส านักพิมพ์ สตางค์มีเด่ีย จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ๒,๔๓๐ บาท  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ST.๐๔๔๒/๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๑)

รวม ๑๕,๗๖๖.๘๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๖๓๗,๔๙๖.๘๐ บาท

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจ าไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท

เอกสารอ้างอิง (๖)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ



หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบนัทกึข้อมูล

             (๑) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
             (๒) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
             (๓) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
             (๔) ระบรุายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เปน็ต้น
             (๕) ระบจุ านวนเงินรวมที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซ้ือจัดจ้างทกุรายการ
             (๖) ระบวัุนที/่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
             (๗) ระบเุหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบเุปน็เลขอ้างอิง ดังนี้

                  ๑. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                                 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง                  
                  ๒. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
                  ๓. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                                 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
                  ๔. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓


