
กรณี จดัหาพสัดทุี่เก่ียวกบัคา่ใชจ้า่ยในการบริหารงานฯ 
ตามหนงัสือดว่นที่สดุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119             

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ.     เทศบาลต าบลสามแวง  อ าเภอห้วยราช  จังหวดบุรีรัมย์  โทร. ๐-๔๔๖๙-๖๑๕๙             .        
ที.่      บร  ๘๖๕๐๒/                           . วันที.่     23  กรกฎาคม  2564                                  .     
เรื่อง.   รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรามราชกุมารีย์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลสามแวง   
 ด้วยส านักปลัด  ได้ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง ขอเบิกค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ (ป้ายไวนิล) 
ขนาด 1 x 1.20 เมตร จ านวน 1 ป้าย ๆ ละ 150 บาท   เพ่ือใช้ส าหรับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรามราชกุมารีย์  
และเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.
2553  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ส านักปลัด  แผนงาน
แผนงานการเกษตร  งานงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรามราชกุมารีย์   ตั้งไว้ 7,000  
บาท 
  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
 1. ค่าขอเบิกค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ (ป้ายไวนิล) ขนาด 1 x 1.20 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
ๆ ละ 150 บาท  เป็นจ านวนเงิน  150.-บาท  (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  จาก ร้านนายดีไซน์ ส านักงานเลขที่ 
5 4 7 /3   ห มู่ ที่  1   ต าบ ล อิ ส าณ   อ า เภ อ เมื อ ง   จั งห วั ด บุ รี รั ม ย์    เล ข ป ระจ าตั ว ผู้ เสี ย ภ าษี  
1311100095883 พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร / หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพ่ือประกอบการขอเบิกจ่ายเงิน
ดังนี้ 

  ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ ลงวันที่ 23  กรกฎาคม  2564 
 เอกสารผู้ประกอบการ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี/ส าเนาบัตรประชาชัน 
 อ่ืนๆ  

 ทั้งนี้ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นการด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  ตาราง 1 
ล าดับที่ .....3............. 
 
 
 
 



 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุโดย
อนุโลม 
 
 ลงชื่อ  ......................................  เจ้าหน้าที่/ 
  (นางสาวธนวรรณ  วงค์สุรินทร์) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

เห็นควรอนุมัติ 
 
(ลงชื่อ).                                         .. 
            (นางสาวพรรณ์นิกา  โชติรัตนานันท์) 
                    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
   วันที่..                                       . 

เห็นควรอนุมัติ 
 
(ลงชื่อ)                                         .. 
          (นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ) 
               ผู้อ านวยการกองคลัง 
   วันที่..                                       . 

เห็นควรอนุมัติ 
 
(ลงชื่อ)                                         .. 
                (นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ) 
              ผู้อ านวยการคลัง ปฏิบัติราชการแทน 
                  ปลัดเทศบาลต าบลสามแวง 
      วันที่..                                       .                                  

เห็นชอบ และอนุมัติ 
 
 
(ลงชื่อ)                                         .. 
              (นายประหยัด  เจียวรัมย์)  
            นายกเทศมนตรีต าบลสามแวง 
วันที่ .                                       .       
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ประกาศเทศบาลต าบลสามแวง 

      เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ส าหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ด าเนินผ่านระบบ e-GP) 

 “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 81  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

  เทศบาลต าบลสามแวง  ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงส าหรับงาน
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ด าเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ตามเอกสารที่แนบ
ท้ายประกาศนี ้

  ประกาศ ณ วันที่  23  กรกฎาคม  2564    

 
                  (นายประหยัด  เจียวรัมย์)  
                       นายกเทศมนตรีต าบลสามแวง 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศ เทศบาลต าบลสามแวง 

 (ส าหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ด าเนินผ่านระบบ e-GP) 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอราคา

เป็นเงินทั้งสิ้น 
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรามราชกุมารีย์ ขอ
เบิกค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 
(ป้ายไวนิล) ขนาด 1 x 1.20 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย ๆ ละ 150 บาท) 

ร้านนายดีไซน ์ 150.- 

 
 

 
 
 
 
 
 


