
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู ้ที ่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
ประกาศ  ณ  วันที่   11  เมษายน  พ.ศ. 2565 

  
 

 
              (นายจีรพนัธ์  จำรัส) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจำไตรมาสที่.....2....(เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...2565.....ถึงเดือน......มีนาคม........พ.ศ....2565....) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จำนวนเงินรวม  เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนนุ 

(๑) เลขประจำตัวประชาชน (๓) (๔)  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง  วันที ่ เลขที ่ (๗) 

  (๒)      (๕)        

๑ 1560100408285 นางสาวศิริกาต์ พัฒนะสิตานนท ์ ค่าจัดซื้อน้ำดืม่สำหรับบริการประชาชน จำนวน 30 ถัง           540.00  18 ม.ค. 2565 บร. 1/12 3 

๒ 1560100277768 นางสาวพรนิภา คนหมั่น 
ค่าจ้างทำอาหารว่าง และเครื่องดืม่ รับรองในการประชุม
สภาฯ จำนวน 32  คน 

          800.00  5 ม.ค. 2565 บร. 1/5 3 

๓ 3560300932570 นางกุลวดี  ช่างคำ ค่าจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อนั        1,500.00  24 ม.ค. 2565 บร. 41/18 3 

๔ 3560300932570 นางกุลวดี  ช่างคำ ค่าจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อนั        1,530.00  24 ม.ค. 2565 บร. 41/17 3 

๕ 3560500401021 นางสาววิราภรณ์ จำรัส ค่าจัดซื้อแบตเตอรีร่ถยนต์ เลขทะเบียน กข 8341        2,800.00  24 ม.ค. 2565 บร. - 3 

๖ 3560300932570 นางกุลวดี  ช่างคำ 
ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจดัทำสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อรณรงค ์การชำระภาษี) จำนวน 5 ผืน 

       3,580.00  31 ม.ค. 2565 บร. 42/7 3 

๗ 3560300932570 นางกุลวดี  ช่างคำ ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล (หยดุเผาทกุชนิด) จำนวน 4 ป้าย        2,880.00  31 ม.ค. 2565 บร. 42/8 3 

๘ 3560500630771 นางบุปผา หลวงนคร 
ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้ามา่นห้องทำงาน สำนักงาน จำนวน 
12 ผืน 

          700.00  31 ม.ค. 2565 บร. 1/5 3 

๙ 3450100981501 นายเสกสรร คำมา 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง เลขทะเบียน ตค 
4511 

          350.00  18 ก.พ. 2565 บร. 1/1 3 

๑๐ 3560500658722 นางจันทรรัตน์ เลิศทอง 
ค่าจ้างทำอาหารว่าง และเครื่องดืม่ รับรองในการประชุม
สภาฯ จำนวน 30 คน 

          750.00  18 ก.พ. 2565 บร. 3/4 3 

๑๑ 1560100408285 นางสาวศิริกาต์ พัฒนะสิตานนท ์ ค่าจัดซื้อน้ำดืม่สำหรับบริการประชาชน จำนวน 30 ถัง           540.00  25 ก.พ. 2565 บร. 2/13 3 

 



ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง  จำนวนเงินรวม  เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนนุ 

(๑) เลขประจำตัวประชาชน (๓) (๔)  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง  วันที ่ เลขที ่ (๗) 

  (๒)      (๕)        

๑๒ 3560500626111 นายสายันต์ ช่างคำ 
ค่าจ้างเหมาปะยาง รถตักหนา้-ขุดหลัง เลขทะเบียน ตค 
4511 

          700.00  1 มี.ค. 2565 บร. - 3 

๑๓ 3560500658722 นางจันทรรัตน์ เลิศทอง 
ค่าจ้างทำอาหารว่าง และเครื่องดืม่ รับรองในการประชุม
สภาฯ จำนวน 31 คน 

          775.00  25 ก.พ. 2565 บร. 3/8 3 

   รวมท้ังสิ้น (หนึ่งหมืน่เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)     17,445.00     

        

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกขอ้มูล  
    

(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดบัวันที่ท่ีมีการจัดซื้อจดัจ้าง  
    

(๒)  ระบุเลขประจำตัวผูเ้สยีภาษหีรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ     

(๓) ระบุช่ือผู้ประกอบการ        

(๔) ระบุรายการพสัดุที่จัดซื้อจัดจา้งในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น     

(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการใหร้วมจำนวนเงินที่จัดซื้อจ้างจัดจ้างทุกรายการ    

(๖) ระบุวันที่/เลขท่ีของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน     

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้     

     ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง  

     ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง  
    

     ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561  

     ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓  
    

 


