
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 

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

  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   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสมเกียรติ  ไหมดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
 

ที่ นศ.85002/     วันที่  1  เมษายน  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 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

(นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว) 
นักวิชาการพัสดุ 

 
(นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นายสุกิจ  สายสิงห์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 

(นายสมเกียรติ  ไหมดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

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. 3800200001962 นายชัยมาศ  จิตต์อ านวย จ้างเหมาท าความสะอาดพื้นท่ีจัด

กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
1,500.00 9 ม.ค. 2563 CNTR-0056 กค(กวจ)0405.2/ว

119 

2. 3800200013260 ร้านเยี่ยมชลค า กราฟฟิค จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

1,500.00 9 ม.ค. 2563 CNTR-0057 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

3. 3800020000215 ร้านพรหมครีีพาณิชย์คอมฯ จ้างเหมาซ่อมแซมครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กองช่าง 

1,200.00 23 ม.ค. 2563 CNTR-0062 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

4. 1809900143109 ร้านเจที ดไีซน ์ จ้างเหมาท าป้ายโครงการอบรม
ปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 

1,155.00 20 ก.พ. 2563 CNTR-0076 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

5. 3809900588751 ร้านบูรพาเครื่องเขียน จัดซื้อวัสดเุครื่องเขียนและอุปกรณ์
ตามโครงการอบรมปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

3,700.00 20 ก.พ. 2563 CNTR-0077 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

6. 3920600225743 นางสมใจ  สุภาพโรจน ์ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานท่ี
ตามโครงการอบรมปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

1,500.00 20 ก.พ. 2563 CNTR-0078 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

7. 0805561000414 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เชอร์วิส จ ากัด 

จ้างเหมาซ่อมแซมครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 

2,690.00 20 ก.พ. 2563 CNTR-0079 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
ชื่อผู้ประกอบการ 

(3) 
รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

(4) 

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

วันที่ เลขที่ 
(7) 

 (2) (5)  
8. 0805561000414 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 

เชอร์วิส จ ากัด 
จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ของ 
ส านักปลดั 

2,500.00 24 ก.พ. 2563 CNTR-0081 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

9. 0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง 

จัดซื้อวัสดสุ านักงานของกองคลัง 2,108.00 27 ก.พ. 2563 CNTR-0087 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

10. 3800200013260 ร้านเยี่ยมชลค า กราฟฟิค จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการควบคมุป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคระบาด 

432.00 12 มี.ค. 2563 CNTR-0090 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

11. 3800200250458 ร้านระวังวงศ์เครื่องเขียน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ
ควบคุมป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรค
ระบาด 

4,540.00 12 มี.ค. 2563 CNTR-0091 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

12. 0805556000525 บริษัท มิตชู ชูเกียรติยนต์นคร จ ากัด จ้างเหมาซ่อมแซมครภุณัฑ์รถยนต ์
หมายเลขครภุัณฑ์เลขท่ี 001-62-
0002 

2,400.01 12 มี.ค. 2563 CNTR-0092 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

13. 1809900143109 ร้านเจที ดไีซน ์ จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
จัดงาน วันท้องถิ่นไทย 

300.00 17 มี.ค. 2563 CNTR-0093 กค(กวจ)0405.2/ว
119 

   รวมทั้งสิ้น 25,525.01    

 
 



 
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 
 


