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ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งย้ัง 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) 
------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตร 66 วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ ของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 
 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565  
 

 
(นายเขมชาติ  มั่นเจ๊ก) 

           นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี เลขท่ี

1 1539900486653 นางสาวมุกมณี ค าล า โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 8,500.00             1/4/2565 CNTR-00241/65 1

การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565

2 1800400243718 นางสาวจารุวรรณ ดิษฐาน โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 8,500.00             1/4/2565 CNTR-00242/65 1

การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565

3 533520000062 หจก.ปัญญามอเตอร์ส จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปี 2565 71,485.50           1/4/2565 CNTR-00246/65 1

4 1539900486653 นางสาวมุกมณี ค าล า โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 8,500.00             29/4/2564 CNTR-00263/65 1

การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565

5 1800400243718 นางสาวจารุวรรณ ดิษฐาน โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 8,500.00             29/4/2565 CNTR-00264/65 1

การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565

6 3530800152948 นางอรกัญญา ค าอุ่น  ค่าจ้างเหมาบริการ 31,451.00           26/5/2565 CNTR-00294/65 1

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(4)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

 จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)

เทศบาลต าบลทุ่งย้ัง ปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี /

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)



วันท่ี เลขท่ี

7 1539900486653 นางสาวมุกมณี ค าล า โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 8,500.00             31/5/2565 CNTR-00300/65 1

การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565

8 1800400243718  นางสาวจารุวรรณ ดิษฐาน โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 8,500.00             31/5/2565 CNTR-00301/65 1

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565

9 1539900216061 นางสาวกนกวรรณ เมืองก้อน  ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000.00           31/5/2565 CNTR-00302/65 1

10 533520000062 หจก.ปัญญามอเตอร์ส จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปี 2565 16,000.00           7/6/2565 CNTR-00306/65 1

11 533520000062 หจก.ปัญญามอเตอร์ส จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปี 2565 12,000.00           13/6/2565 CNTR-00315/65 1

12 1539900486653 นางสาวมุกมณี ค าล า โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 8,500.00             30/6/2565 CNTR-00333/65 1

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565

13 1800400243718 นางสาวจารุวรรณ ดิษฐาน โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 8,500.00             30/6/2565 CNTR-00334/65 1

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565

14 3530800119606  นายสมหมาย แสงเทียน  ค่าจ้างเหมาบริการ 20,081.00           7/7/2565 CNTR-00343/65 1

ล าดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี /

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(4)

 จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

15 1539900486653  นางสาวมุกมณี ค าล า โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 8,500.00             27/7/2565 CNTR-00357/65 1

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565

16 1539900485053  นางสาวทัณฑิกา ไกรลาศ โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 8,500.00             27/7/2565 CNTR-00359/65 1

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2565 

17 533520000062 หจก.ปัญญามอเตอร์ส จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปี 2565 135,735.00           01/06/2565 CNTR-00362/65 1

401,752.50        

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ระบุเลขประตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

ระบุช่ือผู้ประกอบการ

ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี1. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322  ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค
สอง

ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ล าดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี /

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน (2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(4)

 จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน

(7)



3. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561

4. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืน ๆ  นอกเหนือจาก 1-3

2. หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




