
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

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

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  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

  
 
 

     (นายสม อุปนันท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

                

ล าดับ
ที ่

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผล
สนับสนุน (๔) เลขประจ าตัวประชาชน (๓) ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่ 

(๑) 
 

(๒) 
 

(๕) 
  

(๗) 
1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิงฯ 

ระยะเวลา 12 เดือน 
1969800137947 นายณัฐพล  วาฤทธิ์  90,000.00  1 ต.ค. 2561 1/2562 1 

2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิงฯ 
ระยะเวลา 12 เดือน 

1560100121156 นายศิริพงษ์   วงศ์รักษา  90,000.00  1 ต.ค. 2561 2/2562 1 

3 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิงฯ 
ระยะเวลา 3 เดือน 

1361100069882 นายศตวรรษ  บุรัศมี  22,500.00  1 ต.ค. 2561 3/2562 1 

4 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิงฯ 
ระยะเวลา 3 เดือน 

1560100310803 นายชภัรพล  ไชยปัญญา  22,500.00  1 ต.ค. 2561 4/2562 1 

5 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะเวลา 3 เดือน 

3560500630755 นางธิดาพร  กาเบา  24,000.00  1 ต.ค. 2561 5/2562 1 

6 จ้างท าพวงมามาดอกไม้สดประดับธนบัตร จ านวน 1 
พวง 

3560500824682 ร้านพวงหรืด  1,000.00  31 ต.ค. 2561 3/33 3 

7 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารงานทั่วไป 
(เครดิต 12 เดือน) 

0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)  40,800.00  1 ต.ค. 2561 1/2562 1 

8 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานรักษาความสงบ
ภายใน (เครดิต 12 เดือน) 

0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 100,000.00  1 ต.ค. 2561 2/2562 1 

9 ซื้อน้ าดื่มชนิดถังบรรจุ 20 ลิตร จ านวน 55 ถัง 3560500048771 นายเอกลักษณ์   ห่วงนา  880.00  1 ต.ค. 2561 3/2562 1 
10 จ้างท าป้าย (ไวนิล) เตือนถนนช ารุด ขนาด ๑.๐๐ x 

๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จ านวน ๒ ป้าย 
3569900174216 ร้าน ดีทูเอ  2,000.00  2 พ.ย. 2561 7/2562 1 



11 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในเขตพ้ืนที่
หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย และหมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง 

3560500626618 นายคมสันต์  สมจิตร  1,750.00  6 พ.ย. 2561 8/2562 1 

12 จ้างท าตรายางชื่อ - ต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 2 รายการ 

3569900174216 ร้าน ดีทูเอ  480.00  12 พ.ย. 2561 9/2562 1 

13 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในเขตพ้ืนที่
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง  

3560500626618 นายคมสันต์  สมจิตร  1,850.00  26 พ.ย. 2561 11/2562 1 

14 ซื้อน้ าดื่มชนิดถังบรรจุ 20 ลิตร จ านวน 80 ถัง และ
น้ าดื่มชนิดบรรจุขวด 24 ขวด จ านวน 4 ลัง 

3560500048771 นายเอกลักษณ์   ห่วงนา  1,440.00  6 พ.ย. 2561 7/2562 1 

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 0563558000248 หจก. พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส  1,380.00  6 พ.ย. 2561 6/2562 1 
16 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 20 รีม (กองคลัง) 0563558000248 หจก. พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส  2,200.00  19 พ.ย. 2561 8/2562 1 
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (การ์ดจอ) (กองช่าง) 0563558000248 หจก. พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส  2,500.00  20 พ.ย. 2561 9/2562 1 
18 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ (กองคลัง) 0563543000140 หจก. โรงพิมพ์เจริญอักษร  3,689.00  22 พ.ย. 2561 11/2562 1 
19 ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น IC F3GS 

จ านวน 2 ก้อน 
3560100885403 ร้านฉัตรชัยอิเล็กทรอนิกส์ 

สื่อสาร (พะเยา) 
 2,200.00  23 พ.ย. 2561 12/2562 1 

20 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง
รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน กลม 528 พะเยา 

3560500511195 ร้าน เอสมอเตอร์   430.00  6 ธ.ค. 2561 13/2562 1 

21 จ้างท าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์การช าระภาษี ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  

3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอรไ์ทซิ่ง  4,380.00  14 ธ.ค. 2561 14/2562 1 

22 จ้างท าตรายางชื่อ - ต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 4 รายการ 

3569900174216 ร้าน ดีทูเอ  910.00  14 ธ.ค. 2561 15/2562 1 

23 จ้างท าป้าย (ไวนิล) ตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลฯ 

3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอรไ์ทซิ่ง  720.00  14 ธ.ค. 2561 16/2562 1 

24 จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในเขตพ้ืนที่
หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา 

3560500626618 นายคมสันต์  สมจิตร  700.00  17 ธ.ค. 2561 17/2562 1 



25 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิงฯ 
ระยะเวลา 9 เดือน 

1560100310803 นายชภัรพล  ไชยปัญญา  67,500.00  28 ธ.ค. 2561 19/2562 1 

26 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิงฯ 
ระยะเวลา 9 เดือน 

1361100069882 นายศตวรรษ  บุรัศมี  67,500.00  28 ธ.ค. 2561 20/2562 1 

27 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะเวลา 9 เดือน 

3560500630755 นางธิดาพร  กาเบา  72,000.00  28 ธ.ค. 2561 21/2562 1 

28 ซื้อผ้าสีแสด จ านวน 35 เมตร ตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลฯ 

3560300932570 ร้านผ้าดอกค าใต้  980.00  17 ธ.ค. 2561 15/2562 1 

29 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๔ รายการ 3560100123274 ร้านแม่ต  าการไฟฟ้า  545.70  17 ธ.ค. 2561 16/2562 1 

30 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2 
รายการ เพื่อพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 

0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)  1,463.00  17 ธ.ค. 2561 17/2562 1 

   รวมทั้งสิ้น  628,297.70     

        
        
        
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 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน    
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้      
     ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง      



     ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง      
     ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
                  ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙  ลงวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๐      
     ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓      

 
 


