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ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า แยกตามหน่วยงาน(Egp)

ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 2 ( วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 )

05110 : สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลําดับ

(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

(4)

จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล
สนับสนุน

(7)วันที่ เลขที่

นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล ถ่ายเอกสาร 3,243.1036405001118621 117/1/2563 05110631200016

บริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจํากัด สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 น้ํายาล้างมือ น้ํายาล้างจาน กาแฟ โอวัลติน ฯลฯ 4,362.0001055351342782 110/3/2563 0007903201015704

ร้านวีชา ฟลอริสท์ พวงหรีด 1,400.0031001001447093 116/3/2563 05/2, 05/1

ร้านนงคราญ หนังสือพิมพ์ 820.0031015015083114 12/3/2563 54/264

นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล ถ่ายเอกสารฯ 1,923.9536405001118625 117/2/2563 05110631200021

ร้านอารยะพาณิชย์ สมุดรายงาน, กระดาษปรู้ฟ 2,250.0031015014703736 117/2/2563 05110631100009

ร้านนงคราญ หนังสือพิมพ์ 820.0031015015083117 131/1/2563 53/257

ร้านวีชา ฟลอริสท์ พวงหรีดดอกไม้สด 700.0031001001447098 123/1/2563 02/1

ร้านวีชา ฟลอริสท์ พวงหรีด 1,000.0031001001447099 12/1/2563 บิลเงินสด ไม่มีเลขที่

ร้านวีชา ฟลอริสท์ พวงหรีดดอกไม้สด 1,200.00310010014470910 116/1/2563 01/10, 01/2

ร้านนงคราญ หนังสือพิมพ์ 800.00310150150831111 12/1/2563 53/242

ร้านจักรพรรณ ถ่ายเอกสาร 3,274.25331040114126012 12/1/2563 05110631200014

บริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจํากัด สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 น้ําตาลทราย น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างมือ กาแฟ คอฟฟี่เมตฯ 4,756.00010553513427813 114/1/2563 0007901201015354

ร้านร้อยบุปผา พวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00324060004016214 12/1/2563 46/2, 40/1

ร้านวีชา ฟลอริสท์ พวงหรีดดอกไม้สด 1,600.00310010014470915 14/2/2563 02/3-02/2

29,149.30รวมทั้งสิ้น
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ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า แยกตามหน่วยงาน(Egp)

ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล   หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ฯ

(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีใบเสร็จหลายรายการให้รวมจํานวนเงินที่จัดซื้อทุกรายการ

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลว. 9 มี.ค. 2561

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว. 24 ส.ค. 2560

   ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3
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