
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 1) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม พ.ศ. 2564 

  
 
 

     (นายสม อุปนันท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  1   (เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2563   ถึงเดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2563 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  จ านวนเงินรวม  เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผล 
(๑) เลขประจ าตัวประชาชน (๓) (๔)  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง  วันที่ เลขที่ สนับสนุน 
  (๒)      (๕)       (๗) 
1 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง งานบริหารงานทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2564   
40,800.00  2 ต.ค. 2563 บันทึกตกลง 

ซื้อขายเลขท่ี 
1/2564 

1 

2 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง งานรักษาความสงบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

100,000.00  5 ต.ค. 2563 บันทึกตกลง 
ซื้อขายเลขท่ี 
2/2564 

1 

3 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง งานเคหะและชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

37,200.00  5 ต.ค. 2563 บันทึกตกลง 
ซื้อขายเลขท่ี 
3/2564 

1 

4 3560500624682 นายณรงค์ นักปราชญ์ ค่าจัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 1,000.00  20 ต.ค. 2563 บร. 4/45 3 
5 3560500624682 นายณรงค์ นักปราชญ์ ค่าจัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 1,000.00  28 ต.ค. 2563 บร. 4/47 3 
6 3560500624682 นายณรงค์ นักปราชญ์ ค่าจัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พานพุ่ม 500.00  29 ต.ค. 2563 บร. 4/49 3 
7 3560300932570 นางกุลวดี  ช่างค า ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล (ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ 

จ านวน 3 ผืน) 
1,080.00  16 พ.ย. 2563 บร. 30/9 3 

8 3560500624682 นายณรงค์ นักปราชญ์ ค่าจัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พานพุ่ม 500.00  14 ธ.ค. 2563 บร. 5/3 3 
9 3560500630305 นายทวีทรัพย์  ไชยเสน ค่าจัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน  1,500.00  30 ธ.ค. 2563 บร. 3/19 3 

10 3560300932570 ร้านนายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอรไ์ทซ์ซิ่ง ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล (โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ป้าย) 

504.00  30 ธ.ค. 2563 บร. 32/23 3 



11 3560100520146 นางปวิมล ใจดี ค่าจัดซื้อน้ าดื่มถ้วย ขนาด 220 มล. พร้อมหลอด 
จ านวน 25 โหล ส าหรับบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

500.00  30 ธ.ค. 2563 บร. 1/16 3 

   
รวมทั้งสิ้น 184,584.00  

   

        
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 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 
วรรคสอง  
     ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 

 
    

     ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2561  
     ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓ 

 
    

        
 
 


