
 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 

โดย  สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 

เป็นหนังสือ  ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)  
 

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

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66  วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
               กรมพัฒนาที่ดิน  โดย สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  
  ประกาศ ณ วันที่  15  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 

   
   

  

 
(นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์) 

ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 
ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี เลขท่ี

1 ๓ ๔๕๑๐ ๐๐๔๙๕ ๓๑ ๑ นายอุดมศักด์ิ   กอเดช ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองป๊ัมน ้า 860 15-พ.ย.-62 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 1 1
2 ๐ ๙๙๔๐ ๐๐๔๗๓ ๕๓ ๒ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมืองพะเยา จ้ากัด ค่าจัดซื อน ้าด่ืม 1,169 31-ต.ค.-62 บิลเงินสด เล่มท่ี 9 เลขท่ี 121 3
3 ๐ ๙๙๔๐ ๐๐๔๗๓ ๕๓ ๒ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมืองพะเยา จ้ากัด ค่าจัดซื อน ้าด่ืม 1,007 29-พ.ย.-62 บิลเงินสด เล่มท่ี 10 เลขท่ี 134 3
4 ๓ ๕๖๐๓ ๐๐๕๖๕ ๖๙ ๑ นายโสพล  สักแกแก้ว ค่าจัดซื อวัสดุการเกษตร โครงการหลวงชุมชนบนพื นท่ีสูง บ้านผาแดงล่าง 4,500 18-ธ.ค.-62 บิลเงินสด เล่มท่ี 2  เลขท่ี 1 1
5 ๓ ๕๖๐๓ ๐๐๕๖๕ ๖๙ ๑ นายโสพล  สักแกแก้ว ค่าจัดซื อวัสดุการเกษตร โครงการพระราชด้าริอ่างเก็บน ้าห้วยไฟ 3,240 18-ธ.ค.-62 บิลเงินสด เล่มท่ี 2  เลขท่ี 2 1
6 ๑ ๕๗๑๑ ๐๐๐๘๔ ๓๑ ๖ วรัญญาการเกษตร ค่าจัดซื อวัสดุการเกษตร โครงการหลวงชุมชนบนพื นท่ีสูง บ้านผาแดงล่าง 1,500 24-ธ.ค.-62 บิลเงินสด เล่มท่ี 1  เลขท่ี 2 1
7 ๐ ๙๙๔๐ ๐๐๔๗๓ ๕๓ ๒ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมืองพะเยา จ้ากัด ค่าจัดซื อน ้าด่ืม 917 27-ธ.ค.-62 บิลเงินสด เล่มท่ี 10 เลขท่ี 140 3

รวมท้ังส้ิน 13,193

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
(1)  ระบุล้าดับท่ีเรียงตามล้าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซื อจัดจ้าง
(2)  ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3)  ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4)  ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวัสดุส้านักงาน ซื อน ้ามันเชื อเพลิง  จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5)  ระบุจ้านวยเงินรวมท่ีมีการซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง  กรณีในเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ้านวนเงินท่ีจัดซื อจัดจ้างทุกรายการ
(6)  ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น  โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี 
    1  หมายถึง  การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322  ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2560
                   ยกเว้นการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
    2  หมายถึง  การจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
    3  หมายถึง  การจัดซ้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญญาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                   ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันท่ี 9  มีนาคม  2561
    4  หมายถึง  การจัดซื อจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

สถานีพัฒนาท่ีดินพะเยา
ประจ าไตรมาสท่ี   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  ถึง เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

เอกสารอ้างอิง (6)
ล าดับท่ี

(1)
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตุผล
สนับสนุน

(7)


