
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ ๔) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

  
 
 

     (นายสม อุปนันท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่   4   (เดือน    กรกฎาคม  พ.ศ. 2562   ถึงเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม  เอกสารอ้างอิง (๖) 
เหตุผล

สนับสนุน 

(๑) เลขประจ าตัวประชาชน (๓) (๔)  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง  วันที่ เลขที ่ (๗) 

 
(๒)      (๕)      

 1 3560500048771 นายเอกลักษณ์ ห่วงนา ซื้อวัสดุส านักงาน น้ าดื่ม           880.00  9 กรกฎาคม 2562 645/62 2 

2 3460600495117 นางสาวเรืองศิลป์ แสนพันธ ์ จ้างอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        1,400.00  31 กรกฎาคม 2562 670/62 2 

3 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้ง แอนด์ แอดเวอรไ์ทซ์ซิ่ง จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย (โครงการประกวด
หมู่บ้านต้นแบบ ) 

          360.00  1 สิงหาคม 2562 673/62 2 

4 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้ง แอนด์ แอดเวอรไ์ทซ์ซิ่ง จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย (โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา) 

          360.00  1 สิงหาคม 2562 674/62 2 

5 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้ง แอนด์ แอดเวอรไ์ทซ์ซิ่ง จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย (โครงการ 1 จังหวัด 1 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ) 

          260.00  8 สิงหาคม 2562 700/62 2 

6 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้ง แอนด์ แอดเวอรไ์ทซ์ซิ่ง จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย (โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2562) 

          360.00  19 สิงหาคม 2562 723/62 2 

7 0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าป ี2562) 

          520.00  19 สิงหาคม 2562 724/62 2 

8 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้ง แอนด์ แอดเวอรไ์ทซ์ซิ่ง จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยฯ 

          240.00  28 สิงหาคม 2562 742/62 2 

9 3560500048771 นายเอกลักษณ์ ห่วงนา ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 60 ถัง           960.00  28 สิงหาคม 2562 744/62 2 

10 3560500048771 นายเอกลักษณ์ ห่วงนา ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 32 ถัง           512.00  30 กันยายน 2562 834/62 2 

   
รวมทั้งสิ้น     5,852.00  

   

        หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล 
     (๑) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
     



(๒)  ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
    (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ 

      (๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุส านักงาน ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
    (๕) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจ้างในแต่ละครั้ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซื้อจ้างจัดจ้างทุกรายการ 

   (๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 

    (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 
              ๑ หมายถึง      การจัดซือ้จัดจ้าง ตามหนังสือกรมบญัชีกลาง  ด่วนท่ีสุด ที ่กค ๐๔๐๕.๒/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐   

              ๒ หมายถึง     การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 

               ๓  หมายถึง     การจัดซือ้จัดจ้าง ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙  ลงวันท่ี ๙ มีนาคม  ๒๕๖๐ (ตาราง  ๑) 

             ๔  หมายถึง     การจัดซือ้จัดจ้าง กรณีอื่นๆ นอกจาก ตาม ๑-๓        

      
 


