รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่.....4......(เดือน..กรกฎาคม.. พ.ศ. ..2562.. ถึง เดือน...กันยายน.... พ.ศ. ...2562...)
.....................................(งานวิศวกรรมและซ่อมบารุง )....................................
2.1 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มวี งเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวม
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ
าตั
ว
ประชาชน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง
(๑)
(๓)
(๔)
(๒)
(๕)
1
0 1055 37026 78 2 บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จ้างเหมาบริการตรวจวัดคุณภาพน้้าเสียตามมารตรฐานน้้าทิ้งจากอาคาร
1,926
2
0 1255 43009 10 0 บริษัท ภัทรำนิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด
จ้างซ่อมแซมแก้ไขเครื่องโทรทัศน์ภายในโรงอาหาร
9,951
3
0 1055 12002 57 0 บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าซื้อจุลินทรียช์ วี ภาพส้าหรับเติมในระบบบ้าบัดน้้าเสีย
79,120.08
4 ๐ ๑๐๕๕ ๕๘๑๐๔ ๓๒ ๔ บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอรด์ ซัพพลายส์ จ้ากัด ค่าจ้างซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสูบน้้า Booster Pump
55,105
5 ๐ ๑๐๕๕ ๔๘๐๒๔ ๖๖ ๒ บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จ้ากัด
ค่าจ้างซ่อมแซมแก้ไขเครื่องส่งลมเย็นชั้น 5 โซน B
28,890
6 ๐ ๑๐๕๕ ๒๙๐๓๙ ๘๐ ๓ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ค่าจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบ Interphone ของลิฟต์
19,260
7 ๐ ๑๑๕๕ ๕๗๐๐๒ ๐๒ ๑ บริษัท เอส.เอ็น.เค.อิเล็คทริคอล ซิสเต็มส์ จ้ากัด
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจ้านวน 2 เครื่องพร้อมติดตั้ง
66,875
8 ๐ ๑๐๕๕ ๕๙๐๓๙ ๖๕ ๘ บริษัท วันพลัสทู เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด
ค่าจ้างซ่อมแซมแก้ไขตู้ควบคุมเครื่องเป่าลมเย็น 3ahu-a-01 ชั้น 3
80,250
9 ๐ ๑๐๕๕ ๕๙๐๓๙ ๖๕ ๘ บริษัท วันพลัสทู เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด
ค่าจ้างซ่อมแซมแก้ไขตู้ควบคุมเคื่องเป่าลมเย็น 17FCU-A-02 ชั้น 17
58,850
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : เงื่อนไขการบักทึกข้มลู
(๑) ระบุล้าดับที่เรียงตามล้าดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขที่ประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพะสดุที่จดั ซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุส้านักงาน ซื้อน้้ามันเชื่อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจ้านวนเงินรวมที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินที่จดั ซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓

400,227.08

เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน
(๗)
วันที่
เลขที่
28-พ.ย.-62
2-ต.ค.-62
16-ต.ค.-62
16-ต.ค.-62
29-ต.ค.-62
16-ต.ค.-62
16-ต.ค.-62
16-ต.ค.-62
6-พ.ย.-62

ข้อ 4
ข้อ 4
ข้อ 4
ข้อ 4
ข้อ 4
ข้อ 4
ข้อ 4
ข้อ 4
ข้อ 4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่.....4......(เดือน..กรกฎาคม.. พ.ศ. ..2562.. ถึง เดือน...กันยายน.... พ.ศ. ...2562...)
.....................................(งานวิศวกรรมและซ่อมบารุง )....................................
2.3 กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
ชื่อผู้ประกอบการ
(๑) เลขประจาตัวประชาชน
(๓)
(๒)
1
๑ ๙๓๙๙ ๐๐๑๘๓ ๖๘ ๑ นายสุวิชาญ แก้วยัง

2

๓ ๑๐๐๙ ๐๔๒๘๒ ๒๕ ๖ นายสามารถ ภู่รัตนรักษ์

3

๑ ๙๓๙๙ ๐๐๑๘๓ ๖๘ ๑ นายสุวิชาญ แก้วยัง

4

๓ ๑๐๐๙ ๐๐๖๑๕ ๐๓ ๐ ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ ทองสุพรรณ

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
(๔)
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานตรวจนับ
ตรวจสอบสภาพรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์ในการด้าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุโครงการพัฒนาสถานีริมทางเพื่อส่งเสริม
การค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ร้านประชารัฐสุขใจ
Shop) ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในระหว่างวันที่ 6 - 9 ก.ค. 2562
อนุมัติวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานควบคุมดูแลการ
เปิด - ปิด ไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบบันทึกเสียง
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 พร้อมทั้งจัดเก็บอุปกรณ์หลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
อนุมัติวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานตรวจนับ
ตรวจสอบสภาพรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์ในการด้าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุโครงการพัฒนาสถานีริมทางเพื่อส่งเสริม
การค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่น (ร้านประชารัฐสุขใจ
Shop) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี
ในระหว่างวันที่ 29 มิถนุ ายน - 2 กรกฎาคม 2562
อนุมัติวันที่ 26 มิถนุ ายน 2562
จ้างเหมาลูกจ้างโครงการปฎิบัติงานวันหยุดในวันที่
7,17,16,20,27,29 กรกฏาคม 2562

จานวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน
(๗)
ที่จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เลขที่
(๕)
4,000 9-ก.ค.-62
ข้อ 4

500 3-ต.ค.-62

-

ข้อ 4

4,000 2-ก.ค.-62

-

ข้อ 4

3,000 22-ส.ค.-62

-

ข้อ 4
/ข้อที่ 5...

5

๓ ๑๐๐๙ ๐๐๖๑๕ ๐๓ ๐ ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ ทองสุพรรณ

6

๓ ๑๐๐๙ ๐๐๖๑๕ ๐๓ ๐ ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ ทองสุพรรณ

2
จ้างเหมาลูกจ้างโครงการปฎิบัติงานวันหยุดในวันที่
4,12,17,18,24 สิงหาคม 2562
จ้างเหมาลูกจ้างโครงการปฎิบัติงานวันหยุดในวันที่
1,7,15,22,28,29 กันยายน 2562

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : เงื่อนไขการบักทึกข้มลู
(๑) ระบุล้าดับที่เรียงตามล้าดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขที่ประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพะสดุที่จดั ซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุส้านักงาน ซื้อน้้ามันเชื่อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจ้านวนเงินรวมที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินที่จดั ซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓

2,500 24-ก.ย.-62

-

ข้อ 4

3,000 22-ต.ค.-62

-

ข้อ 4

11,500

