
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 2) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  27 เมษายน พ.ศ. 2563 

  
 
 

     (นายสม อุปนันท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563   ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผล 
(๑) เลขประจ าตัวประชาชน (๓) (๔) ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที ่ สนับสนุน 

 (๒)   (๕)   (๗) 

1 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล ช่วงเทศกาลปีใหม ่  1,320.00  9 ม.ค. 2563 179/63 3 

2 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล (โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 2563)  720.00  17 ม.ค. 2563 203/63 3 

3 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์การคัดแยกขยะ  480.00  21 ม.ค. 2563 205/63 3 

4 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิลจติอาสาบรกิาร  360.00  21 ม.ค. 2563 206/63 3 

5 3560500630305 นายทวีทรัพย ์ ไชยเสน ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส าหรับบริการประชาชน   1,130.00  13 ก.พ. 2563 263/63 3 

6 3560500658722 นางจันทรรัตน ์ เลิศทอง ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จ านวน 35 คน  875.00  2 มี.ค. 2563 296/63 3 

7 3460600495117 นางสาวเรืองศิลป ์ แสนพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 100 คน 
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค)  10,000.00  17 มี.ค. 2563 316/63 3 

8 3560300932570 นางกุลวด ี ช่างค า ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล (โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้ในการป้องกันโรค)  360.00  18 มี.ค. 2563 317/63 3 

9 3100600756011 นายพนม ชาญด้วยกิจ จัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคาและสังกะส ีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย  270.00  18 มี.ค. 2563 320/63 2 

   
รวมท้ังสิ้น 15,515.00 

   

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกขอ้มูล 
     (๑) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดบัวันที่ท่ีมีการจัดซื้อจดัจ้าง 
     (๒)  ระบุเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 

    (๓) ระบุช่ือผู้ประกอบการ 
    (๔) ระบุรายการพสัดุที่จัดซื้อจัดจา้งในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุส านักงาน ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
    



(๕) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจ านวนเงินที่จัดซื้อจ้างจัดจ้างทุกรายการ 
    (๖) ระบุวันที่/เลขท่ีของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
    (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซื้อจัดจ้างน้ัน 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        
    ลขที่ โครงการ 62107204347 

 


