
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ จ านวนเงิน วันที่ เลขที่ เหตผุล
ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รวมทีจ่ัดซ้ือ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน/ สนับสนุน

(๑) (๒) (๓) (๔) จัดจ้าง ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส าคัญรับเงิน/ (๗)
(๕) รายงานสรุปผล รายงานสรุปผล

การโอนเงิน การโอนเงิน

๑
๑๑๘๐๔๐๐๐๐๗๕๓๑ ส านักพิมพ์ สตางค์มีเด่ีย จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลในการด าเนินโครงการ ๘๑๐.- ๑ เม.ย. ๖๒ ST.๐๔๖/๒๕๖๒ ขอ้ ๗ (๑)

๒
๑๑๘๐๔๐๐๐๐๗๕๓๑ ส านักพิมพ์ สตางค์มีเด่ีย จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลในการด าเนินโครงการ ๗๕๐.- ๑ เม.ย. ๖๒ ST.๐๔๗/๒๕๖๒ ขอ้ ๗ (๑)

๓ ๓๑๘๐๑๐๐๕๓๙๑๖๙ ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑,๗๖๐.- ๓ เม.ย. ๖๒ MDR๑๙-๐๔๙๓ ขอ้ ๗ (๑)

๔
๑๑๘๐๔๐๐๐๐๗๕๓๑ ส านักพิมพ์ สตางค์มีเด่ีย จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลในการด าเนินโครงการ ๘๑๐.- ๓ เม.ย. ๖๒ ST.๐๔๘/๒๕๖๒ ขอ้ ๗ (๑)

๕ ๓๑๘๐๑๐๐๔๓๓๐๑๘ ร้านแสงอาทิตย์ จัดซ้ือวสัดุส านักงานในการด าเนินงานโครงการ ๑,๒๘๐.- ๓ เม.ย. ๖๒ ๙/๖ ขอ้ ๗ (๑)

๖ ๓๑๘๐๑๐๐๔๓๓๐๑๘ ร้านแสงอาทิตย์ จัดซ้ือวสัดุส านักงานในการด าเนินงานโครงการ ๑,๔๙๐.- ๓ เม.ย. ๖๒ ๘/๔๐ ขอ้ ๗ (๑)

๗ ๓๑๘๐๑๐๐๔๓๓๐๑๘ ร้านแสงอาทิตย์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๔,๖๘๓.- ๓ เม.ย. ๖๒ ๘/๔๑ ขอ้ ๗ (๑)

๘ ๓๑๘๐๑๐๐๕๓๙๑๖๙ ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑,๒๖๐.- ๓ เม.ย. ๖๒ MDR๑๙-๐๔๒๓ ขอ้ ๗ (๑)

๙ ๓๑๘๐๑๐๐๕๓๙๑๖๙ ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙๕๐.- ๓ เม.ย. ๖๒ MDR๑๙-๐๔๒๔ ขอ้ ๗ (๑)

๑๐ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๓,๔๐๐.- ๑๐ เม.ย. ๖๒ ๒๑๙๕/๑๑ ขอ้ ๗ (๑)

๑๑ ๑๑๗๖๑๓๘๗๕๗ ร้านนูญสาส์น จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ๔๒๐.- ๑๑ เม.ย. ๖๒ ๐๖๔/๓๑๗๒ ขอ้ ๗ (๑)

๑๒ ๑๑๘๐๔๐๐๐๐๗๕๓๑ ส านักพิมพ์ สตางค์มีเด่ีย จ้างเหมาจัดท าสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ ๑,๔๒๘.๔๕ ๑๑ เม.ย. ๖๒ ST ๐๖๐/๒๕๖๒ ขอ้ ๗ (๑)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจ าไตรมาสที ่๓ (เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชยันาท

เอกสารอ้างอิง (๖)



รวม ๑๙,๐๔๑.๔๕

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ จ านวนเงิน วันที่ เลขที่ เหตผุล
ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รวมทีจ่ัดซ้ือ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน/ สนับสนุน

(๑) (๒) (๓) (๔) จัดจ้าง ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส าคัญรับเงิน/ (๗)
(๕) รายงานสรุปผล รายงานสรุปผล

การโอนเงิน การโอนเงิน
๑๓ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑,๑๒๐.-  ๑๒ เม.ย. ๖๒  ๒๑๙๕/๑๘ ขอ้ ๗ (๑)

๑๔ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒,๔๕๐.-  ๑๒ เม.ย. ๖๒  ๒๑๙๕/๑๙ ขอ้ ๗ (๑)

๑๕ ๙๙๔๐๐๐๒๒๕๐๖๗ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกล้วย จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ๑๐๐.-  ๒๔ เม.ย. ๖๒ ๒๖ ขอ้ ๗ (๑)

๑๖ ๓๑๘๐๑๐๐๔๓๓๐๑๘ ร้านแสงอาทิตย์ จัดซ้ือวสัดุส านักงานในการด าเนินงานโครงการ ๓,๙๕๐.- ๒๙ เม.ย. ๖๒  ๑๐/๓๐ ขอ้ ๗ (๑)

๑๗ ๑๑๗๖๑๓๘๗๕๗ ร้านนูญสาส์น จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน เม.ย. ๖๒ ๓๖๐.-  ๑๓ พ.ค. ๖๒ ๐๑๖/๐๓๖ ขอ้ ๗ (๑)

๑๘ ๓๑๘๐๑๐๐๕๓๙๑๖๙ ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๔๐๐.-  ๑๔ พ.ค. ๖๒ MDR๑๙-๐๖๑๗ ขอ้ ๗ (๑)

๑๙ ๓๑๘๙๙๐๐๑๕๑๖๗๘ ร้าน พ.ีเอ็น.ซุปเปอร์ช๊อพ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓,๙๑๖.-  ๑๔ พ.ค. ๖๒  ๑๒๘/๖๓๘๕ ขอ้ ๗ (๑)

๒๐ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒,๖๐๐.-  ๑๕ พ.ค. ๖๒ ๒๑๙๕/๔๐ ขอ้ ๗ (๑)

๒๑ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๗๐๐.-  ๑๕ พ.ค. ๖๒ ๒๑๙๕/๔๑ ขอ้ ๗ (๑)

๒๒ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑,๙๒๐.-  ๑๕ พ.ค. ๖๒ ๒๑๙๕/๔๑ ขอ้ ๗ (๑)

รวม ๑๗,๕๑๖.-

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจ าไตรมาสที ่๓ (เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ส านักงานจัดหางานจังหวัดชยันาท

เอกสารอ้างอิง (๖)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ



เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ จ านวนเงิน วันที่ เลขที่ เหตผุล
ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รวมทีจ่ัดซ้ือ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน/ สนับสนุน

(๑) (๒) (๓) (๔) จัดจ้าง ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส าคัญรับเงิน/ (๗)
(๕) รายงานสรุปผล รายงานสรุปผล

การโอนเงิน การโอนเงิน
๒๓ ๓๑๘๐๑๐๐๕๓๙๑๖๙ ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕๘๐.-  ๒๒ พ.ค. ๖๒ MDR๑๙-๐๗๐๒ ขอ้ ๗ (๑)

๒๔ ,๐๑๐๗๕๕๕๐๐๐๑๓๙ จัดท าประกันภยัภาคบงัคับรถราชการ บริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ๒,๔๓๔.๐๘  ๒๔ พ.ค. ๖๒ ๐๗๑/๓๕๔๓ ขอ้ ๗ (๑)

๒๕ ,๐๑๘๓๕๕๙๐๐๐๐๙๑ หจก.กิตสมบรูณ์ออฟเซ็ทแอนด์อิงค์เจ็ท จ้างเหมาจัดท าสต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด ๘๕๐.-  ๒๙ พ.ค. ๖๒ ๑๐๕ ขอ้ ๗ (๑)

๒๖ ๓๑๘๐๑๐๐๔๓๓๐๑๘ ร้านแสงอาทิตย์ จ้างเหมาจัดท าตรายาง ๖๖๐.-  ๔ ม.ิย. ๖๒ ๑๓/๔ ขอ้ ๗ (๑)

๒๗ ๙๙๔๐๐๐๒๒๕๐๖๗ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกล้วย จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย เดือน พ.ค. ๖๒ ๑๐๐.-  ๕ ม.ิย. ๖๒ ๗๗/๑๘ ขอ้ ๗ (๑)

๒๘ ๓๑๘๐๑๐๐๒๔๙๘๖๑ นายเอนก  พวงล าเจียก จา้งเหมาจดัเตรียม ตกแต่งสถานที่และท าความสะอาด ๑,๐๐๐.-  ๕ ม.ิย. ๖๒  - ขอ้ ๗ (๑)

๒๙ ๓๑๘๙๙๐๐๑๕๑๖๗๘ ร้าน พ.ีเอ็น.ซุปเปอร์ช๊อพ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๔,๙๗๘.-  ๖ ม.ิย. ๖๒ ๑๓๐/๖๔๗๖ ขอ้ ๗ (๑)

๓๐ ๑๑๗๖๑๓๘๗๕๗ ร้านนูญสาส์น จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน พ.ค. ๖๒ ๔๐๐.-  ๑๑ ม.ิย. ๖๒ ๐๒๐/๐๓๑ ขอ้ ๗ (๑)

๓๑ ๑๓๐๙๙๐๐๔๙๑๐๔๗ ร้านณัฐวุฒิการพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดท าตรายาง ๑๕๐.-  ๑๘ ม.ิย. ๖๒ ๐๕๘ ขอ้ ๗ (๑)

๓๒
๑๑๘๐๔๐๐๐๐๗๕๓๑ ส านักพิมพ์ สตางค์มีเด่ีย จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลในการด าเนินโครงการ ๘๑๐.-  ๑๘ ม.ิย. ๖๒ ST.๐๑๔๔/๒๕๖๒ ขอ้ ๗ (๑)

๓๓ ๓๑๘๐๑๐๐๕๓๙๑๖๙ ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑,๒๐๐.-  ๑๘ ม.ิย. ๖๒ MDR๑๙-๐๗๖๖ ขอ้ ๗ (๑)

รวม ๑๓,๑๖๒.๐๘

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจ าไตรมาสที ่๓ (เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชยันาท

เอกสารอ้างอิง (๖)



เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/ จ านวนเงิน วันที่ เลขที่ เหตผุล
ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รวมทีจ่ัดซ้ือ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน/ สนับสนุน

(๑) (๒) (๓) (๔) จัดจ้าง ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส าคัญรับเงิน/ (๗)
(๕) รายงานสรุปผล รายงานสรุปผล

การโอนเงิน การโอนเงิน
๓๔ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒,๒๙๐.-  ๒๐ ม.ิย. ๖๒ ๒๒๒๒/๒๘ ขอ้ ๗ (๑)

๓๕ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔,๐๐๐.-  ๒๐ ม.ิย. ๖๒ ๒๒๒๒/๒๙ ขอ้ ๗ (๑)

๓๖ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑,๓๔๐.-  ๒๐ ม.ิย. ๖๒ ๒๒๒๒/๓๐ ขอ้ ๗ (๑)

๓๗ ๑๘๓๕๔๘๐๐๐๐๗๙ หจก.ธนภัทรชัยนาทปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๓,๖๑๐.-  ๒๐ ม.ิย. ๖๒ ๒๒๒๒/๓๑ ขอ้ ๗ (๑)

๓๘ ๑๘๕๕๔๖๐๐๐๑๘๙ บริษัท อีซูซุชัยนาท จ ากัด จา้งเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๑,๙๓๓.๔๙  ๒๔ ม.ิย. ๖๒ SVTAX ๑๙๐๐๓๖๕๔ ขอ้ ๗ (๑)

รวม ๑๓,๑๗๓.๔๙
รวมทัง้สิ้น ๖๒.๘๙๓.๐๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจ าไตรมาสที ่๓ (เดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชยันาท

เอกสารอ้างอิง (๖)



หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

             (๑) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
             (๒) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
             (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
             (๔) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
             (๕) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
             (๖) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
             (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

                  ๑. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                                 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง                  
                  ๒. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
                  ๓. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                                 ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที ่๙ มีนาคม ๒๕๖๑
                  ๔. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓


