
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ 
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒(£๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ ๖  
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานชองรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได ้ร ับ 
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน

องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน จ ึงขอประกาศผลผ ู้ชนะการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างหร ือผ ู้ได ้ร ับ  
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่A9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายวิชัย บุญอุดมพร )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราขการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน



รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผูข้นะการจดัซ ือ้จดัจา้งหรอืผ ูท้ ีไ่ดร้บัคดัเลอืก และสาระสำคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื 
ประจำไตรมาสที ่ ๔ (เดอืน กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๖๕ ถงึ เดอืน กนัยายน พ .ศ. ๒๕๖๕) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู

ลำดับที’ 
(๑)

เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษ/ี 
เลขบตัรประจำตวั 

ประขาขน (๒)
ซ่ือผูป้ระกอบการ (๓) รายการพสัดทุีจ่ดัซือ้จดัจา้ง (๔)

จำนวนเงินรวม 
ทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง 

(๕) เอกสารอา้งอิง (๖)
เหตุผล 

สนับสนุน 
(๗)

วันท่ี เลขที'

๑ ๓ ๕๑๐๖ ๐๐๔๒๓ ๙๓ ๐ บริษัท ลำพูนปีโตรเลียม จำกัด ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน โครงการปรับปรุงถนนลกรังเพ่ือ ๒๐๙,๘๖๐ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๕ บันทึกตกลงซ้ือขาย (รี!
การเกษตร และถนนลกรังสาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ี ม.๑๕ ต.ลี้ ๕๖/๒๕๖๕
อ.ลี ้จ.ลำพูน

1อ ๓ ๕๑๐๖ ๐๐๔๒๓ ๙๓ ๐ บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกัด ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน โครงการกำจัดผักตบขวาและ (i<D,Ĝ £90 ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕ บันทึกตกลงซ้ือขาย (รี!
วัซพืซ บริเวณสะพานข้ามลำน้ําปิง บ้านวังสะแกง ม.๓ ๕๘/๒๕๖๕
ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

๓ ๓ ๕๑๐๖ ๐๐๔๒๓ ๙๓ ๐ บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกัด ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน โครงการปรับปรุงแก้ไข (ร)(ร)ร), ลว. ๕ ส.ค. ๒๕๖๕ บันทึกตกลงซ้ือขาย (รี!
และพัฒนาบ่อบาดาล ใบเขตพ้ืนท่ีบ้านแม่อาว ม.๓ ๕๙/๒๕๖๕
ต.นครเจย์ดี อ.ปา่ขาง จ.ลำพูน

๔ ๐ ๙๙๔๐ ๐๐๔๕๖ ๙๔ ๘ หจก.ข.ชญาปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ๓๐๖,๗๒๐ ลว. ๕ ส.ค. ๒๕๖๕ บันทึกตกลงซ้ือขาย (รี!.
ถนนลกรังเพ่ือการเกษตรและถนนลกรังสาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ี ๖๐/๒๕๖๕
ม.๑, ๒, ๕ และ ๖ ต. ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน

๕ ๓ ๕๑๐๖ ๐๐๔๒๓ ๙๓ ๐ บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกัด ซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล ๔๕,๖๐๐.๐๐ ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๖๕ บันทึกตกลงซ้ือขาย (รี!
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.เวียงแก้ว ต.แม่ตีน อ.ลี ้จ.ลำพูน ๖๑/๒๕๖๕

๖ ๐ ๙๙๔๐ ๐๐๔๕๖ ๙๔ ๘ หจก.ซ.ขญาปิโตรเลียม ซ้ือวัสดุเซ้ืเพลีงและหล่อล่ืน โครงการกำจัดผักตบขวาลำบ้ํากวง ร) <D d , (ร) o  o . o  o ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๖๕ บันทึกตกลงซ้ือขาย (รี!
ระยะท่ี ๒ บริเวณฝาวังตอง - สะพานแม่ร่องน้อย ๖๒/๒๕๖๕
(มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนอื) อ.เนือง จ.ลำพูน



๗ ๐ ๙๙๔๐ ๐๐๔๔๗ ๐๒ ๒ สหกรณีการเกษตรบ้านโอ่ง ซ้ือวัสดุเซ้ือเพลิงและหล่อล่ืน สำหรับใช้กับยานพาหนะ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ลว. ๖ ก.ย. ๒๔๖๔ บันทึกตกลงซ้ือขาย ๔
จำกัด เคร่ืองยนต์ ซ่ืงปฏิบ้ตงานท่ัวโป หรือตามโครงการอันเก่ียวเน่ือง ๖๔/๒๔๖๔

กับทางราชการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพน
ปาปวย เพ่ิมเติม

รวมทั้งสิน ๙๐๓,๕๙๗.๐๐
หมายเหต ุ ะ เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(๑) ระบุลำดับท่ีเรียงตามลำดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขบัตรประจำตัวประชาซนของผู้ประกอบการ 
(๓) ระบุซ่ือผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เซ่น ซ้ือวัสดุสำนักงาน ซ้ือบ้ํามับเซ้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
(๔) ระบุจำนวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณท่ีีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 
(๖) ระบุวับท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เซ่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
(๗) ระบุเหตุผลสนับสบุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

๑ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๔.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ•ๅ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 
๒ หมายถึง การจัดซือ้จัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๖๑ 
๔ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณอ่ืีนๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓

matmatmm


