
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

------------------------------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 

วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ

คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง จึงของประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ

คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 

(นายสมเกียรติ  ไหมดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
 

ที่ นศ.85002/     วันที่  2  มกราคม  2563 
 

เรื่อง  รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจ าไตรมาสที่ 2 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
 

  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 529 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง
แนวทางการประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ด าเนินการในระบบ e-GP เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน ในกรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องด าเนินการระบบ e-GP ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือได้คัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยให้จัดท าเป็นรายไตรมาสตามแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง ได้จัดท ารายงานผลประกาศผู้ชนะการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามรายละเอียดแนบ

ท้ายประกาศ ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

 

 

 

 

(นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว) 
นักวิชาการพัสดุ 

 (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นายสุกิจ  สายสิงห์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 

(นายสมเกียรติ  ไหมดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
ชื่อผู้ประกอบการ 

(3) 
รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

(4) 

จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน 
(1) เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วันที่ เลขที่ 
(7) 

 (2) (5)  
1. 0805551000535 ช่างตุ้ม เรสชิ่ง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

รถจักรยานยนต์ 
1,140.00 10 ต.ค. 2562 CNTR-0010 กค(กวจ)0405.2/ว

119 
2. 3800200205282 

 
นางจริยา  อยู่สบาย จ้างเหมาท าพวงมาลาดอกไม้สด โทนสี

เหลือง 
700.00 11 ต.ค. 2562 CNTR-0011 กค(กวจ)0405.2/ว

119 
3. 3800200205282 

 
นางจริยา  อยู่สบาย จ้างเหมาท าพวงมาลาดอกไม้สด วันปิย

มหาราช 
700.00 11 ต.ค. 2562 CNTR-0013 กค(กวจ)0405.2/ว

119 
4. 3800200013260 ร้านเยี่ยมชลค ากราฟฟิค จ้างเหมาท าป้ายรณรงค์เขตสวมหมวก

นิรภัย 100% 
864.00 25 ต.ค. 2562 CNTR-0014 กค(กวจ)0405.2/ว

119 
5. 0805551000535 บริษัท อาร์ เอช แว็ค ชิสเต็ม  

เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ 420-45-0001 

1,600.00 1 พ.ย. 2562 CNTR-0015 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

6. 3800200013260 ร้านเยี่ยมชลค ากราฟฟิค จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ 
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง 

2,520.00 7 พ.ย. 2562 CNTR-0018 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

7. 3800100299064 นางหนูเรียง นาวรรณ์ จ้างเหมาจัดเก็บและท าความสะอาด
บริเวณจัดกิจกรรม ตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 

2,000.00 12 พ.ย. 2562 CNTR-0019 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

8. 3800200013260 ร้านเยี่ยมชลค ากราฟฟิค จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตามโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทยและ
นาฎศิลป์ 

1,800.00 8 พ.ย. 2562 CNTR-0027 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
ชื่อผู้ประกอบการ 

(3) 
รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

(4) 

จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน 
(1) เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วันที่ เลขที่ 
(7) 

 (2) (5)  
9. 32001013778991 ร้าน ไอที ซี คอม จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์กองคลัง  
416-46-003 

800.00 26 พ.ย. 2562 CNTR-0032 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

10. 3800200205282 
 

นางจริยา  อยู่สบาย จ้างเหมาท าพานพุ่มดอกไม้สด โทนสี
เหลือง 

700.00 4 ธ.ค. 2562 CNTR-0040 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

11. 3800200205282 
 

นางจริยา  อยู่สบาย จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดพาน
ธูปเทียนแพ 

3,000.00 12 ธ.ค. 2562 CNTR-0045 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

12. 3800200013260 ร้านเยี่ยมชลค ากราฟฟิค จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
การช าระภาษี ประจ าปี 2563 

1,700.00 20 ธ.ค. 2562 CNTR-0047 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

13. 3800200013260 ร้านเยี่ยมชลค ากราฟฟิค จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตาม โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

1,872.00 23 ธ.ค. 2562 CNTR-0048 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

14. 3809900374298 นางสาวอามิตา  อิสอ จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

2,500.00 23 ธ.ค. 2562 CNTR-0049 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

15. 3800200205282 
 

นางจริยา  อยู่สบาย จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 700.00 25 ธ.ค. 2562 CNTR-0050 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

   รวมท้ังสิ้น 19,896.00    

 
 
 



หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล 
(1) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ 
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุส านักงาน ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวันที่/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้  
     1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  
                   ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 
     2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
     3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561   
     4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับ
การป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
     5 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 4 


