
ล าดับ
  ที่   
(๑)

    วันเดือนป ี
  ที่จัดซ้ือจัด
จ้าง            
(๒)

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษ/ีเลขประจ าตัว
ประชาชน                 
(๓)

ชื่อผู้ประกอบการ         (๔) รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง                (๕)      วงเงิน      
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง  
     (๖)

เลขที่สัญญาหรือ 
      ข้อตกลง     
          (๗)

หมายเหตุ
      (๘)

1 2-Apr-62 0835557013043 บ.อันดามันโฮมแมททเีรียล จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ ค่าวัสดุก่อสร้าง 660.00  บาท กษ.0923.5/67
2 3-Apr-62 0835557013043 บ.อันดามันโฮมแมททเีรียล จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ ค่าวัสดุก่อสร้าง 225.00  บาท กษ.0923.5/67
3 18-Apr-62 3571000415201 ร้านเคร่ืองตัดหญ้าทา่เรือ ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองฉีดพน่สารเคมีแบบสะพายหลัง 1,600.00  บาทกษ.0923.5/40
4 18-Apr-62 เมืองใหม่แก๊ส ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 810.00  บาท กษ.0923.5/43
5 22-Apr-62 0835548011866 บริษทั เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอร่ี  จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน 4,700.00  บาทกษ.0923.5/66
6 30-Apr-62 0825561000597 บริษทั ป. ปณชัย สมบติัปยิะ  จ ากัด (สาขาที่ 00001) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,033.40  บาทกษ.0923.5/75
7 1-May-62 3601000020401 นายธีระ  ทองทพิย์ ค่าจ้างท าปา้ยไวนิล 1,780.00  บาทกษ.0923.5/78
8 2-May-62 5320890004518 นางสาวสายบวั  โพธิจันทร์ ค่าวัสดุการเกษตร 4,800.00  บาทกษ.0923.5/52
9 2-May-62 3820600047277 ร้านวุฒิชัยการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร 680.00  บาท กษ.0923.5/52

10 13-May-62 0835557013043 บ.อันดามันโฮมแมททเีรียล จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ วัสดุในการจัดนิทรรศการ 130.00  บาท กษ.0923.5/5
11 13-May-62 0835538007060 บริษทั ซุปเปอร์ชีป จ ากัด วัสดุในการจัดนิทรรศการ 281.00  บาท กษ.0923.5/5
12 13-May-62 วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภเูก็ต วัสดุในการจัดนิทรรศการ 240.00  บาท กษ.0923.5/5
13 13-May-62 0105546131828 บริษทั อีซูซุอันดามันเซลส์  จ ากัด ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและไส้กรอง หมายเลข

ทะเบยีนรถ กน-1121  ภเูก็ต
1,716.28  บาทกษ.0923.5/73

14 17-May-62 3839900334911 ศูนย์เอกสาร ท.ีเค.กรุ๊ฟ ค่าวัสดุส านักงาน 2,500.00  บาทกษ.0923.5/71
15 21-May-62 0835556003842 บริษทั โตโยต้า เน็กซ์  จ ากัด ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและไส้กรองและ

ตรวจเช็คระบบคลัช หมายเลขทะเบยีนรถ กฉ-2596 
 ภเูก็ต

2,274.29  บาทกษ.0923.5/71

16 27-May-62 0835548011866 บริษทั เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอร่ี  จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน 2,346.00  บาทกษ.0923.5/74

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ )

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรภเูก็ต
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หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรภเูก็ต

17 29-May-62 3830200019021 ร้านทา่เรือนานาภณัฑ์ ค่าวัสดุก่อสร้าง 324.00  บาท กษ.0923.5/54
18 31-May-62 0825561000597 บริษทั ป. ปณชัย สมบติัปยิะ  จ ากัด (สาขาที่ 00001) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8,000.00  บาทกษ.0923.5/84
19 4-Jun-62 0835548011866 บริษทั เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอร่ี  จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน 1,500.00  บาทกษ.0923.5/84
20 4-Jun-62 3571000415201 ร้านเคร่ืองตัดหญ้าทา่เรือ ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า  แบบสะพายหลัง 840.00  บาท กษ.0923.5/80
21 4-Jun-62 3571000415201 ร้านเคร่ืองตัดหญ้าทา่เรือ ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า  แบบสะพายหลัง 2,540.00  บาทกษ.0923.5/81
22 11-Jun-62 0835560015302 บริษทั ธาม มีเดีย กราฟฟกิ  จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ ค่าจ้างท าโปสเตอร์วิชาการ 1,444.50  บาทกษ.0923.5/60
23 12-Jun-62 0833535000575 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มานิตย์การยาง ส านักงานใหญ่ ค่าจ้างปะยาง 374.50  บาท กษ.0923.5/6
24 19-Jun-62 1830300037237 นายจักรพนัธุ ์ ศรีเลิศชลาลัย ค่าจ้างซ่อมและตรวจเช็คเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,300.00  บาทกษ.0923.5/74
25 19-Jun-62 0835547000348 บริษทั เธียรสิน มอเตอร์ส  จ ากัด ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันและไส้กรอง  หมายเลข

ทะเบยีนรถ บจ-7578  ภเูก็ต
2,175.31  บาทกษ.0923.5/69

26 21-Jun-62 0835555009596 บริษทัเพยีงแอ็ดเวอร์ไทซ่ิง  จ ากัด ค่าจ้างท าปา้ยไวนิล 1,200.00  บาทกษ.0923.5/65
27 21-Jun-62 0835538007060 บริษทั ซุปเปอร์ชีป จ ากัด ค่าวัสดุการเกษตร 1,591.00  บาทกษ.0923.5/67
28 21-Jun-62 0835538007060 บริษทั ซุปเปอร์ชีป จ ากัด ค่าวัสดุการเกษตร 2,448.00  บาทกษ.0923.5/67
29 21-Jun-62 0835538007060 บริษทั ซุปเปอร์ชีป จ ากัด ค่าวัสดุการเกษตร 1,260.00  บาทกษ.0923.5/67
30 21-Jun-62 3830300044850 นายส าภาค  ทองแก้ว ค่าจ้างโค่นตัดต้นไม้ 1,700.00  บาทกษ.0923.5/90
31 21-Jun-62 0994000577648 บริษทั เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอร่ี  จ ากัด ค่าวัสดุส านักงาน 3,300.00  บาทกษ.0923.5/66
32 25-Jun-62 0835540001217 บริษทัอนุภาษมอเตอร์เซลส์  จ ากัด ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและไส้กรอง 4,761.50  บาทกษ.0923.5/91
33 26-Jun-62 5301502003617 นายใจ  บญุพมิาย ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทดลองการเกษตร 21,600.00  บาท15/2562
34 26-Jun-62 3830300398040 นางมุกดา  อยูเ่ย็น ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 21,000.00  บาท14/2562
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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ )

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรภเูก็ต

35 26-Jun-62 1839900199066 นายทวีศักด์ิ  บญุช่วย ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท างานบริการงานทั่วไป 24,000.00  บาท13/2562
36 27-Jun-62 0835548011866 บริษทั เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอร่ี  จ ากัด วัสดุส านักงาน 1,881.00  บาทกษ.0923.5/7
37 28-Jun-62 0835554000846 ร้านภเูก็ตปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ค่าจ้างท าเอกสารประอกบการฝึกอบรม 2,000.00  บาทกษ.0923.5/9

หมายเหตุ  : เง่ือนไขการกรอกข้อมูล
(1) ระบลุ าดับที่เรียงตามล าดับวันที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบวุันเดือนปทีี่มีการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุนั้น
(3) ระบเุลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(4) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
(5) ระบรุายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน จ้างพมิพห์นังสือ จ้างซ่อมรถราชการ เปน็ต้น
(6) ระบวุงเงินที่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง
(7) ระบเุลขที่สัญญาหรือข้อตกลง หรือหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น เช่น เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญการรับเงิน
(8) ระบขุ้ออ้างอิงสนับสนุน เช่น เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามมาตรา 96 วรรคสอง เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีที่มีความจ าเปน็เร่งด่วน

ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง หรือเปน็การจัดซ้ือจัดจ้างตามรายการค่าใช้จ่ายตามหนังสือเวียน ว 119


