
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

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

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที ่ได้ รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู ้ที ่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 1) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่         มกราคม  พ.ศ. 2565 

  
 

 
       (นายจีรพนัธ์  จำรัส) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ล ำดับเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(๑) เลขประจ ำตัวประชำชน (๓) (๔) ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี (๗)

(๒) (๕)

๑ 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน)
ค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

32,400.00    5 ต.ค. 2564
บันทึกตกลงซ้ือขำยเลขท่ี

 1/2565
1

๒ 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน)
ค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งำนรักษำควำมสงบภำยใน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

100,000.00  5 ต.ค. 2564
บันทึกตกลงซ้ือขำยเลขท่ี

 2/2565
1

๓ 0107536000064 บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน)
ค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง งำนเคหะและชุมชน ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

25,000.00    5 ต.ค. 2564
บันทึกตกลงซ้ือขำยเลขท่ี

 3/2565
1

๔ 0563560000845 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มงคลทอง 8999
ค่ำจัดซ้ือทรำยหยำบ จ ำนวน 6 คิว และกระสอบฟำง 
จ ำนวน 200 ใบ

5,000.00      1 พ.ย. 2564 บร. 25/1217 3

๕ 4560500001853 นำงลำวัลย์  สมควร
ค่ำจัดซ้ืออำหำรจัดเล้ียงเจ้ำหน้ำท่ีของทำงรำชกำร 
จ ำนวน 24 กล่อง

1,200.00      1 พ.ย. 2564 บร. 1/2 3

๖ 3560300932570 ร้ำน นำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง
ค่ำจัดจ้ำงท ำตรำยำงส ำหรับใช้งำนในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กวัดบ้ำนทุ่ง จ ำนวน 6 รำยกำร

1,680.00      1 พ.ย. 2564 บร. 36/12 3

๗ 3569900174216 ร้ำน ดีทูเอ ค่ำจัดจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 3 รำยกำร 960.00         1 พ.ย. 2564 บร. RC 261064052 3
๘ 1560100408285 ร้ำน บี.บี. ทุ่งหลวง ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชน 720.00         1 พ.ย. 2564 บร. 1/10 3
๙ 3569900174216 ร้ำน ดีทูเอ ค่ำจัดจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 1 อัน 400.00         1 พ.ย. 2564 บร. RC 291064051 3

๑๐ 3560300932570 ร้ำน นำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง
ค่ำจัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล (โครงกำรฝึกอบรม
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกต้ังฯ) จ ำนวน 1 ป้ำย

360.00         29 พ.ย. 2564 บร. 38/1 3

๑๑ 1560100408285 ร้ำน บี.บี. ทุ่งหลวง ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริกำรประชำชน 540.00         2 ธ.ค. 2564 บร. 1/12 3

๑๒ 3560300932570 ร้ำน นำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง
ค่ำจัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล (โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ และเทศกำล
สงกรำนต์ พ.ศ.2565) จ ำนวน 6 ป้ำย

1,800.00      30 ธ.ค. 2564 บร. 40/10 3

๑๓ 3560300932570 ร้ำน ผ้ำดอกค ำใต้
ค่ำจัดซ้ือผ้ำสีแสด (โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ และเทศกำลสงกรำนต์ 
พ.ศ.2565) จ ำนวน 1 รำยกำร

420.00         30 ธ.ค. 2564 บร. 40/9 3

รวมท้ังส้ิน 170,480.00 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี.....1....(เดือน.....ตุลำคม.....พ.ศ...2564.....ถึงเดือน......ธันวำคม........พ.ศ....2564....)

หน่วยงำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ
เอกสำรอ้ำงอิง (๖)



หมำยเหตุ : เง่ือนไขกำรบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุล ำดับท่ีเรียงตำมล ำดับวันท่ีท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
(๒)  ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร
(๓) ระบุช่ือผู้ประกอบกำร
(๔) ระบุรำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจ ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจัดซ้ือจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจ้ำงจัดจ้ำงทุกรำยกำร
(๖) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังน้ี
     ๑ หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     ๒ หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ตำมระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     ๓ หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2561
     ๔ หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก ๑ - ๓


