
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

..................................................................................... 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
ประกาศ  ณ  วันที่   30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

  
 
 

     (นายสม อุปนันท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  3  (เดือน เมษายน  พ.ศ.  2562  ถึงเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผล

สนับสนุน 
(๗) 

(๑) เลขประจ าตัวประชาชน (๓) (๔) ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่ 

 (๒)   (๕)   

๑ 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้ง แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการร าวงย้อนยุค     360.00  18 เม.ย. 2562 422/62 3 

๒ 0563561000806 หจก.ดอกค าใต้ศึกษาภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ โครงการร าวงย้อนยุค         940.00  18 เม.ย. 2562 423/62 3 

๓ 3560500711241 นายเรือน วงค์ปัน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม 

     1,900.00  7 พค. 2562 475/62 3 

๔ 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้ง แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง ค่าจัดจ้างท าป้าย(ไวนิล)โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

        820.00  10 พค.2562 494/62 3 

5 3560500048771 นายเอกลักษณ์ ห่วงนา ค่าน้ าดื่ม         960.00  28 พค. 2562 513/62 3 

6 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้ง แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง ค่าจัดจ้างท าป้าย(ไวนิล)โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัย 

        360.00  4 มิ.ย. 2562 534/62 3 

7 3560500020892 นางสาวศรีบัว ฟองกาวี ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการแผนป้องกันอัคคีภัย 

     6,500.00  4 มิ.ย. 2562 535/62 3 

8 3560500518670 นายจ านงค์ อินต๊ะสาร ค่าน้ าดื่มชนิดถัง จ านวน 18 ถัง         288.00  5 มิ.ย. 2562 540/62 3 

9 3560500048771 นายเอกลักษณ์ ห่วงนา ค่าน้ าดื่มชนิดถัง จ านวน 40 ถัง         640.00  5 มิ.ย. 2562 541/62 3 

10 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการ 
ให้ความรู ้และฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                                

        300.00  5 มิ.ย. 2562 555/62 3 

11 0563561000806 หจก.ดอกค าใต้ศึกษาภัณฑ์ ค่าจัดซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินเพื่อใช้ในโครงการให้
ความรูแ้ผนป้องกันอัคคีภัย 

        250.00  5 มิ.ย. 2562 556/62 3 

13 3560300932570 นายปริ้นติ้ง แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง ค่าป้ายไวนิล โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน         360.00  17 มิ.ย. 2562 586/62 1 

14 0563561000806 หจก. ดอกค าใต้ศึกษาภัณฑ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรม โครงการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

     1,665.00  17 มิ.ย. 2562 587/62 3 

 



ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผล
สนับสนุน 

(๗) 
(๑) เลขประจ าตัวประชาชน (๓) (๔) ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่ 

 (๒)   (๕)   

15 3560500705500 บุญจรัส เอกสาร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

     2,250.00  17 มิ.ย. 2562 588/62 3 

16 3560500271984 นางล าดวน วงศ์ประสิทธิ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(ตามโครงการจัดท า/
ทบทวน 

     1,250.00  25 มิ.ย. 2562 605/62 3 

17 3560300932570 นางกุลวดี ช่างค า ค่าจัดจ้างท าป้ายกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
2562 

        360.00  25 มิ.ย. 2562 612/62 3 

18 1560100461267 นายธวัชชัย  ช่างค า ค่าจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      7,500.00  28 มิ.ย. 2562 59/2562 1 

   รวมทั้งสิ้น    36,703.00     

        
หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล      

(๑) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวันท่ีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง      

(๒)  ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของระกอบการ      

(๓) ระบุช่ือผู้ประกอบการ       

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุส านักงาน ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น     

(๕) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซื้อจ้างจัดจ้างทุกรายการ     

(๖) ระบุวันที่/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน     

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้      

     ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐     

                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง      

     ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง      

     ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     

     ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓      

เลขที่โครงการ (e-GP) 62087034232 
 


