
ประกาศองค์การบริหารล่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ 
ประจำไตรมาสท่ี ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕: ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัต ิการจัดซ ื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ 
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บ ัญญัต ิให ้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ ัดจ้างหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน

องค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  จ ึงขอประกาศผลผ ู้ชนะการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างหร ือผ ู้ใด ้ร ับ  
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายวิชัย บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



ราย ล ะเอ ียด แน บ ท ้ายป ระก าศ ผ ล ผ ู้ข น ะก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างห ร ือ ผ ู้ท ี่ได ้ร ับ ค ัด เล ือ ก  และส าระส ำค ัญ ของส ัญ ญ าห ร ือข ้อตกลงเป ็น ห น ังส ือ  
ป ระจำไตรมาสท ี่ ๒ (เด ือน  มกราคม พ .ศ . ๒๕๖๕  ถึง เด ือน ม ีนาคม พ .ศ . ๒๔๖๔) องค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ลำพ ูน

ลำดับที่ 
(๑)

เลขประจำต ัวผ ู้เส ิยภาษ ี/ เลข 
บัตรประจำตัวประขาขน (๒) ขื่อผู้'ประกอบการ (๓) รายการพัสดุท ี่จ ัดชื้อจัดจ้าง (๔)

จำนวนเงินรวมที่ 
จ ัดชื้อจัดจ้าง 

(๔)
เอกสารอ้างอิง (๖)
ร '

เหตุผล

สนับสนุน 
(๗)

วันที, เลขที่
๑ ๐ ๔๐๔๔ ๖๓๐๐๔ ๘๐ ๑ บริษัท เอ็นซีพีเอช ซัพพลาย จัดชื้อวัสดุร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบดัดเลือก ร),(ง ึ่ดฅ,000 ลว. ๗ ม.ค. ๒๔๖๔ บันทึกขออนุมัติ ๒

จำกัด และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบดัดเลือก ภาค ๔ ลพ ๔๑๐๑๐/-
คร้ังท่ี ๔๗ "ลำพูนเกมส์" ลว. ๗ มี.ค.๒๔๖๔

๒ ๓ ๔๑๐๑ ๐๑๑๗๔ ๗๐ ๑ นายสิงหา จีนา จ้างจัดทำพานทุ่มดอกไม้สต เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบา ๑,๐๐๐ ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๔๖๔ บันทึกขออนุมัติ ๔
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนองในวันท้องถิ่นไทย ลพ ๔๑๐๐๘/-
ประจำปี ๒๔๖๔ ลว. ๑๗ มี.ค. ๒๔๖๔

๓ ๐ ๑๐๗๔ ๓๖๐๐๐ ๐๖ ๔ ห้างหันส่วนจำกัด ป็ยะกมล ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ ๑๐๐,๐๐๐ ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๔๖๔ บันทึกตกลงซื้อขาย ๔
ปิโตรเลียม เครื่องยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ประจำไตรมาส ๔๐/๒๔๖๔

ท่ี ๓ เดือน เม.ย. - มี.ย. ๒๔๖๔

๔ ๐ ๔๑๓๔ ๔๑๐๐๐ ๐๙ ๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปียะกมล ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ ๑๐๐,๐๐๐ ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๔๖๔ บันทึกตกลงชื้อขาย ๔
ปิโตรเลียม เครื่องยนต์ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ประจำไตรมาสที่ ๓ ๔๑/๒๔๖๔

เดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๔๖๔
รวมทั้งส ิน ๑,๙๑๔,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ ะ เงื่อนไขการบํนัทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรืยงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขบัตรประจำตัวประชาซนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุซื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เข่น ซื้อวัสดุสำนักงาบ ซื้อนี้ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรทยนต์ เป็นต้น 
(๔) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสรีจรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสีอ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เข่น ใบเสรีจรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนบ โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายทึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๔.๔/ว ๓๒๒ ลงวับท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบๆ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 
๒ หมายถึง การจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดชื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต,วนิท่ีสุด ท่ี กด (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๖๑ 
๔ หมายถึง การจัดชื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓


