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วันที่จัดทํา เลขที่สัญญา ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ วงเงินที่ทําสัญญา วันที่ลงนาม สถานะ เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง แหล่งเงินที่ใช้

05/10/2563 CNTR-0001/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 78,000.00 02/11/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320100-00001    
 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0002/64 นายสุพรรณ์ โคตรปัญญา ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 78,000.00 02/11/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320100-00002    
 เงินงบประมาณ

05/10/2563 CNTR-0003/64-1 นายธนวัฒน์ เมฆวัน

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ราย นาย
ธนวัฒน์ เมฆวัน เพื่อปฏิบัติงานช่วย
เหลือด้านจัดเก็บรายได้งานอื่นที่เกี่ยว
ข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบ
หมาย

58,500.00 28/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00113-5320100-00001    
 เงินงบประมาณ

14/10/2563 CNTR-0008/64 ร้านอุ้มดอกไม้สด ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา 1,000.00 14/10/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00001    

 เงินงบประมาณ

14/10/2563 CNTR-0009/64 พี พี เจริญเครื่องเย็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องปรับ
อากาศสํานักปลัด 1,800.00 14/10/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00001    

 เงินงบประมาณ

15/10/2563 CNTR-0010/64 นายอําพล ไชยเลิศ ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 4,000.00 15/10/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320100-00003    
 เงินงบประมาณ

21/10/2563 CNTR-0013/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 600.00 21/10/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320100-00004    
 เงินงบประมาณ

22/10/2563 CNTR-0014/64 ร้านอุ้มดอกไม้สด ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา 1,000.00 22/10/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00002    

 เงินงบประมาณ

03/11/2563 CNTR-0015/64 ชัยเจริญการช่าง
ซ่อมแซมบํารุงรักษาปืนฉีดนํ้าดับ
เพลิงแบบติดตั้งบนรถบรรทุกนํ้า
เอนกประสงค์

2,000.00 04/11/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00002    
 เงินงบประมาณ

04/11/2563 CNTR-0016/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง 4,500.00 04/11/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00001    
 เงินงบประมาณ

01/12/2563 CNTR-0022/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.ทุ่งแก 5,500.00 01/12/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00002    
 เงินงบประมาณ

15/12/2563 CNTR-0023/64 ร้านคอม จอคอมพิวเตอร์ 3,690.00 18/12/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00113-5411600-00001    
 เงินงบประมาณ

15/12/2563 CNTR-0024/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้ ค่าวัสดุสํานักงานกองคลัง 1,000.00 17/12/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00113-5330100-00001    
 เงินงบประมาณ

16/12/2563 CNTR-0025/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยาก
ไร้/ผู้ด้อยโอกาส

240.00 18/12/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00001    
 เงินงบประมาณ

17/12/2563 CNTR-0028/64 ร้านเจริญวัฒนา ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 4,750.00 21/12/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330600-00001    
 เงินงบประมาณ

18/12/2563 CNTR-0029/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและ
อาหารว่าง ประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่1 ครั้งที่2

2,100.00 18/12/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320200-00001    
 เงินงบประมาณ

18/12/2563 CNTR-0031/64 ร้านซิวอิเล็คโทรนิคส์ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 1,000.00 21/12/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330200-00001    
 เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 1/8



วันที่จัดทํา เลขที่สัญญา ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ วงเงินที่ทําสัญญา วันที่ลงนาม สถานะ เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง แหล่งเงินที่ใช้

22/12/2563 CNTR-0033/64 ร้านซิวอิเล็คโทรนิคส์ ค่าวัสดุสํารวจ กองช่าง 1,900.00 22/12/2563 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5331800-00001    
 เงินงบประมาณ

29/12/2563 CNTR-0036/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย
ค่าอาหารและอาหารว่างในการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้ง
ที่2

2,600.00 04/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320200-00002    
 เงินงบประมาณ

04/01/2564 CNTR-0037/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย
ค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
และอาหารว่างในการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้ง2

1,800.00 04/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320200-00003    
 เงินงบประมาณ

05/01/2564 CNTR-0038/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง สํานักปลัด 8,000.00 05/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00003    
 เงินงบประมาณ

05/01/2564 CNTR-0039/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง กองช่าง 
ประจําเดือนธันวาคม 2563 1,500.00 05/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330800-00001    

 เงินงบประมาณ

06/01/2564 CNTR-0040/64 ห้างหุ้นส่วนจํากัด หัวมี่ ค่าถ่านลิเธียม กองช่าง 450.00 06/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330200-00002    
 เงินงบประมาณ

07/01/2564 CNTR-0042/64 เกต อิงเจ็ท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ

3,876.00 07/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00003    
 เงินงบประมาณ

12/01/2564 CNTR-0043/64 ร้านคอม
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ กอง
คลัง

550.00 14/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00113-5320400-00001    
 เงินงบประมาณ

12/01/2564 CNTR-0044/64 ร้านเจริญวัฒนา ค่าวัสดุก่อสร้างกองช่าง 3,345.00 14/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330600-00003    
 เงินงบประมาณ

19/01/2564 CNTR-0047/64 แสงเจริญการยาง ค่าสลับยางรถยนต์ส่วนกลาง กน311 
สกลนคร 200.00 19/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00003    

 เงินงบประมาณ

20/01/2564 CNTR-0049/64 ร้านซิวอิเล็คโทรนิคส์ ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 2,000.00 22/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5320100-00001    
 เงินงบประมาณ

21/01/2564 CNTR-0052/64 ร้านเจริญวัฒนา ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 1,499.00 25/01/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330600-00004    
 เงินงบประมาณ

01/02/2564 CNTR-0055/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการทบทวน/เพิ่มเติมแผน
พัฒนาท้องถิ่น

600.00 03/02/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00005    
 เงินงบประมาณ

03/02/2564 CNTR-0059/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.ทุ่งแก 7,500.00 03/02/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00004    
 เงินงบประมาณ

05/02/2564 CNTR-0061/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการทบทวน/เพิ่มเติมแผน
พัฒนาท้องถิ่น

2,530.00 05/02/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00006    
 เงินงบประมาณ

22/02/2564 CNTR-0066/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและ
อาหารว่างในการประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจําปี 
2564

2,800.00 22/02/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320200-00004    
 เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร
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25/02/2564 CNTR-0070/64 นางพูลสุข สายจันดี ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการชุมชนปลอดขยะ 4,000.00 25/02/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00008    

 เงินงบประมาณ

04/03/2564 CNTR-0075/64 เกต อิงเจ็ท ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการชุมชนปลอดขยะ 360.00 04/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00009    

 เงินงบประมาณ

04/03/2564 CNTR-0076/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง สํานักปลัด 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2564 8,000.00 04/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00005    

 เงินงบประมาณ

04/03/2564 CNTR-0077/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันหล่อลื่น กองช่าง ประจํา
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 1,500.00 04/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330800-00002    

 เงินงบประมาณ

04/03/2564 CNTR-0078/64 นางพูลสุข สายจันดี ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ 3,000.00 04/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00002    

 เงินงบประมาณ

04/03/2564 CNTR-0079/64 นางจันที นุชาติ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ 3,000.00 04/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00003    

 เงินงบประมาณ

08/03/2564 CNTR-0082/64 บริิษัทโตโยต้า เบสท์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา รถยนต์ส่วน
กลาง ทะเบียน กน311 สกลนคร 1,491.58 08/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00006    

 เงินงบประมาณ

15/03/2564 CNTR-0092/64 ร้านพาเจริญ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมและป้องกันและแก้ปัญหาไฟ
ป่า

4,000.00 16/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00123-5320300-00001    
 เงินงบประมาณ

16/03/2564 CNTR-0093/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมและป้องกันและแก้ปัญหาไฟ
ป่า

4,230.00 17/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00123-5320300-00002    
 เงินงบประมาณ

18/03/2564 CNTR-0094/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมและป้องกันและแก้ปัญหาไฟ
ป่า

360.00 18/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00123-5320300-00003    
 เงินงบประมาณ

18/03/2564 CNTR-0096/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมและป้องกันและแก้ปัญหาไฟ
ป่า

4,000.00 18/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00123-5320300-00005    
 เงินงบประมาณ

18/03/2564 CNTR-0097/64 นางพูลสุข สายจันดี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมและป้องกันและแก้ปัญหาไฟ
ป่า

4,000.00 18/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00123-5320300-00006    
 เงินงบประมาณ

19/03/2564 CNTR-0099/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมหลีกเลี่่ยงการใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

360.00 19/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00001    
 เงินงบประมาณ

19/03/2564 CNTR-0100/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมหลีกเลี่่ยงการใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

4,230.00 19/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00002    
 เงินงบประมาณ

23/03/2564 CNTR-0106/64 ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิตรสยาม
เฟอร์นิเจอร์แฟร์ เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.ทุ่งแก 4,000.00 23/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00211-5330100-00001    

 เงินงบประมาณ

24/03/2564 CNTR-0108/64 เกต อิงเจ็ท ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 375.00 24/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00113-5320100-00002    
 เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 3/8



วันที่จัดทํา เลขที่สัญญา ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ วงเงินที่ทําสัญญา วันที่ลงนาม สถานะ เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง แหล่งเงินที่ใช้

24/03/2564 CNTR-0109/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุ
นับบ้า

720.00 24/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00003    
 เงินงบประมาณ

26/03/2564 CNTR-0110/64 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพิ่มทรัพย์ เจริญ
ภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุ
นับบ้า

3,910.00 26/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00004    
 เงินงบประมาณ

26/03/2564 CNTR-0111/64 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพิ่มทรัพย์ เจริญ
ภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุ
นับบ้า

4,250.00 26/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00005    
 เงินงบประมาณ

30/03/2564 CNTR-0113/64 นางสมใจ ดพพรม
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ภายในตําบลทุ่งแก

2,550.00 30/03/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320100-00001    
 เงินงบประมาณ

31/03/2564 CNTR-0114/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้ ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีภายในตําบล 2,160.00 01/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00004    

 เงินงบประมาณ

31/03/2564 CNTR-0115/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีภายในตําบล 240.00 01/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00005    

 เงินงบประมาณ

31/03/2564 CNTR-0116/64 นางจันที นุชาติ ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีภายในตําบล 2,000.00 01/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00006    

 เงินงบประมาณ

31/03/2564 CNTR-0117/64 นางพูลสุข สายจันดี ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีภายในตําบล 2,000.00 01/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00007    

 เงินงบประมาณ

01/04/2564 CNTR-0118/64 อู่ไตรภูมิการช่าง ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกนํ้าเอนก
ประสงค์ ทะเบียน 813143 สกลนคร 1,700.00 01/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00007    

 เงินงบประมาณ

02/04/2564 CNTR-0120/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง สํานักปลัด 
ประจําเดือนมีนาคม  2564 12,000.00 02/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00006    

 เงินงบประมาณ

02/04/2564 CNTR-0121/64 ร้านเจริญทิพย์ ค่าจัดซื้อนํ้าเพื่อบริโภค 2,160.00 02/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5332000-00001    
 เงินงบประมาณ

16/04/2564 CNTR-0123/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ

3,312.00 16/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00010    
 เงินงบประมาณ

20/04/2564 CNTR-0126/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ สํานักปลัด 2,970.00 21/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00008    

 เงินงบประมาณ

20/04/2564 CNTR-0127/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์กองคลัง 2,750.00 21/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00113-5320400-00002    

 เงินงบประมาณ

26/04/2564 CNTR-0132/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 2,880.00 26/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320100-00005    
 เงินงบประมาณ

29/04/2564 CNTR-0134/64 ร้านคอม ค่าวัสดุคอมพิเตอร์ กองการศึกษา
จํานวน 4 รายการ 2,639.00 29/04/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00211-5331400-00002    

 เงินงบประมาณ

30/04/2564 CNTR-0135/64 ร้านคอม วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ 1,200.00 03/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00231-5331400-00001    
 เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 4/8



วันที่จัดทํา เลขที่สัญญา ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ วงเงินที่ทําสัญญา วันที่ลงนาม สถานะ เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง แหล่งเงินที่ใช้

05/05/2564 CNTR-0140/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงสํานักปลัด 9,500.00 05/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00007    
 เงินงบประมาณ

07/05/2564 CNTR-0143/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 552.00 07/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00211-5320100-00001    
 เงินงบประมาณ

12/05/2564 CNTR-0144/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 360.00 12/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320100-00006    
 เงินงบประมาณ

18/05/2564 CNTR-0145/64 ร้านอดุลย์การไฟฟ้า  - แอร์ ซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ส่วน
กลาง กน 311 สกลนคร 2,800.00 18/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00009    

 เงินงบประมาณ

18/05/2564 CNTR-0146/64 นายสมเกียรติ กาญจนกัญโห ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง 
462380001 550.00 18/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00010    

 เงินงบประมาณ

19/05/2564 CNTR-0148/64 พี พี เจริญเครื่องเย็น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  สํานัก
ปลัด 800.00 19/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00011    

 เงินงบประมาณ

20/05/2564 CNTR-0149/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 240.00 20/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00008    

 เงินงบประมาณ

20/05/2564 CNTR-0150/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

180.00 20/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00011    
 เงินงบประมาณ

21/05/2564 CNTR-0151/64 ร้าน ส เจริญการช่่าง ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา รถ
จักรยานยนต์ 1,310.00 21/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5320400-00001    

 เงินงบประมาณ

21/05/2564 CNTR-0152/64 นางพูลสุข สายจันดี ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 2,000.00 21/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00009    

 เงินงบประมาณ

21/05/2564 CNTR-0153/64 นางจันที นุชาติ ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 2,000.00 21/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00010    

 เงินงบประมาณ

24/05/2564 CNTR-0155/64 ฟาร์มเห็ดถนอมจันทร์ ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 750.00 24/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00011    

 เงินงบประมาณ

24/05/2564 CNTR-0156/64 ร้านประดิษฐเจริญรุ่งเรือง ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 1,410.00 24/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00012    

 เงินงบประมาณ

25/05/2564 CNTR-0157/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

300.00 25/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320300-00012    
 เงินงบประมาณ

27/05/2564 CNTR-0159/64 แสงเจริญการยาง
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ส่วน
กลาง หมายเลขทะเบียน กข 4946 
สกลนคร

1,100.00 27/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00013    
 เงินงบประมาณ

27/05/2564 CNTR-0160/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 240.00 27/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00013    

 เงินงบประมาณ

27/05/2564 CNTR-0161/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 720.00 27/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00211-5320100-00002    
 เงินงบประมาณ

28/05/2564 CNTR-0162/64 นางพูลสุข สายจันดี ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 2,000.00 28/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00014    

 เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 5/8
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28/05/2564 CNTR-0163/64 นางจันที นุชาติ ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 2,000.00 28/05/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00015    

 เงินงบประมาณ

01/06/2564 CNTR-0164/64 ถูก ต.นําโชค ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 2,160.00 01/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00016    

 เงินงบประมาณ

02/06/2564 CNTR-0168/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 1,238.00 02/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320100-00007    
 เงินงบประมาณ

04/06/2564 CNTR-0169/64 เกต อิงเจ็ท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
รายได้

350.00 04/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00113-5320300-00001    
 เงินงบประมาณ

04/06/2564 CNTR-0171/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน
พฤษภาคม 2564 9,500.00 04/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00008    

 เงินงบประมาณ

07/06/2564 CNTR-0176/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 
รายการ 2,800.00 07/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5331400-00001    

 เงินงบประมาณ

09/06/2564 CNTR-0177/64 ร้านคอม เพื่อซ่อมแซมชุดอุปกรณ์DLTV ศพ
ด.โคกไชยวาน 750.00 09/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00211-5320400-00001    

 เงินงบประมาณ

15/06/2564 CNTR-0183/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือกออก

300.00 15/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00006    
 เงินงบประมาณ

23/06/2564 CNTR-0189/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้ โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัส
โคโรนา 2019 2,700.00 25/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00007    

 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

23/06/2564 CNTR-0190/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัส
โคโรนา 2019 720.00 24/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00008    

 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

24/06/2564 CNTR-0192/64 ชัยเจริญการช่าง เพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกนํ้าเอนก
ประสงค์ 3,600.00 24/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00014    

 เงินงบประมาณ

25/06/2564 CNTR-0194/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือกออก

36,246.80 25/06/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00009    
 เงินงบประมาณ

29/06/2564 CNTR-0199/64 ร้านสมใจพาณิชย์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้า 500.00 01/07/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00015    

 เงินงบประมาณ

02/07/2564 CNTR-0201/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สํานักปลัด 5,000.00 02/07/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00009    

 เงินงบประมาณ

02/07/2564 CNTR-0202/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง กองช่าง 1,500.00 02/07/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330800-00003    
 เงินงบประมาณ

05/07/2564 CNTR-0204/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์
โครงการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโร
น่า(covid19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
หนองแสง

720.00 05/07/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00010    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

05/07/2564 CNTR-0205/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้
โครงการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโร
น่า(covid19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
หนองแสง

760.00 05/07/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00011    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 6/8



วันที่จัดทํา เลขที่สัญญา ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ วงเงินที่ทําสัญญา วันที่ลงนาม สถานะ เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง แหล่งเงินที่ใช้

05/07/2564 CNTR-0206/64 ร้านเจริญศิลป์ คลังยา
โครงการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโร
น่า(covid19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
หนองแสง

3,820.00 06/07/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00013    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

12/07/2564 CNTR-0209/64 ร้านทวีซาวด์ บ้านหม้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา 4,000.00 13/07/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00211-5330200-00001    
 เงินงบประมาณ

14/07/2564 CNTR-0210/64 พี พี เจริญเครื่องเย็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับ
อากาศ 800.00 16/07/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00016    

 เงินงบประมาณ

22/07/2564 CNTR-0212/64 ร้านชัชวาลการเกษตร2 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด 2,130.00 22/07/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00321-5331000-00002    
 เงินงบประมาณ

03/08/2564 CNTR-0216/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,500.00 03/08/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00010    
 เงินงบประมาณ

13/08/2564 CNTR-0220/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้ วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา 1 
รายการ 2,530.00 16/08/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00211-5330100-00002    

 เงินงบประมาณ

16/08/2564 CNTR-0221/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 2,400.00 16/08/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320200-00005    

 เงินงบประมาณ

17/08/2564 CNTR-0222/64 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูท่าคอร์ปเรชั่น วัสดุสํานักงาน กองสวัสดิการสังคม 
จํานวน 1 รายการ 2,100.00 18/08/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00231-5330100-00001    

 เงินงบประมาณ

24/08/2564 CNTR-0224/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและ
อาหารว่างในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 
ประจําปีงบประมาณ 2564

2,300.00 24/08/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320200-00006    
 เงินงบประมาณ

25/08/2564 CNTR-0225/64 ร้านเจริญศิลป์ คลังยา
โครงการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโร
น่า(covid19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
หนองแสง

1,500.00 30/08/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00014    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

01/09/2564 CNTR-0228/64 นางพูลสุข สายจันดี
โครงการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโร
น่า(covid19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
หนองแสง

2,000.00 01/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00015    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

03/09/2564 CNTR-0231/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้ ตลับหมึก Toner brother for 
mfgl2715DW จํานวน 3 อัน 4,200.00 06/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5331400-00002    

 เงินงบประมาณ

03/09/2564 CNTR-0232/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันชื้อเพลิง กองช่าง เดือน
สิงหาคม 2564 1,500.00 03/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330800-00004    

 เงินงบประมาณ

03/09/2564 CNTR-0233/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงสํานักปลัด 
ประจําเดือนสิงหาคม 2564 7,500.00 03/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00011    

 เงินงบประมาณ

09/09/2564 CNTR-0236/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็ง
แรง

360.00 10/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00017    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

09/09/2564 CNTR-0237/64 นางจันที นุชาติ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็ง
แรง

2,500.00 13/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00018    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 7/8



วันที่จัดทํา เลขที่สัญญา ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ วงเงินที่ทําสัญญา วันที่ลงนาม สถานะ เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง แหล่งเงินที่ใช้

09/09/2564 CNTR-0238/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็ง
แรง

3,250.00 10/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00019    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

09/09/2564 CNTR-0239/64 นางพูลสุข สายจันดี
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็ง
แรง

2,500.00 13/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00020    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

10/09/2564 CNTR-0241/64 ร้านคอม วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 4,450.00 14/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00113-5331400-00001    
 เงินงบประมาณ

10/09/2564 CNTR-0242/64 ร้านคอม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
41653007 300.00 14/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00017    

 เงินงบประมาณ

10/09/2564 CNTR-0243/64 ร้านเจริญทิพย์
ค่านํ้าดื่มถังขนาด  20 ลิตร จํานวน 
190 ถัง ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 
1,900  บาท

1,900.00 15/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5332000-00002    
 เงินงบประมาณ

13/09/2564 CNTR-0246/64 ร้านเจริญศิลป์ คลังยา
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็ง
แรง

3,000.00 13/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00252-5320300-00022    
 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

17/09/2564 CNTR-0248/64 บริิษัทโตโยต้า เบสท์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ส่วน
กลาง กน311 สกบลนคร 4,661.46 17/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320400-00018    

 เงินงบประมาณ

17/09/2564 CNTR-0249/64 นางพูลสุข สายจันดี

ค่าจ้าเหมาประกอบอาหารว่างตาม
โครงการเพื่อการติดตามการดําเนิน
งานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

750.00 17/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320200-00007    
 เงินงบประมาณ

20/09/2564 CNTR-0250/64 นางจันที นุชาติ โครงการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 2,500.00 23/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00016    

 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

20/09/2564 CNTR-0251/64 ร้านอิงค์ ดี ไซน์ โครงการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 360.00 22/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00017    

 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

20/09/2564 CNTR-0252/64 ร้านยิ่งเจริญเภสัช โครงการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 4,000.00 22/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00018    

 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

20/09/2564 CNTR-0253/64 ร้าน สว่างก๊อปปี้ โครงการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 1,750.00 22/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00019    

 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

20/09/2564 CNTR-0254/64 นางพูลสุข สายจันดี โครงการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 2,790.00 23/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00223-5320300-00020    

 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

21/09/2564 CNTR-0256/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง สํานักปลัด 
เดือนกันยายน 2564 8,200.00 21/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5330800-00012    

 เงินงบประมาณ

21/09/2564 CNTR-0257/64 บริษัท  แชมป์ปิโตรเลียม  จํากัด ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง กองช่าง 
เดือนกันยายน 2564 1,500.00 21/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00241-5330800-00005    

 เงินงบประมาณ

28/09/2564 CNTR-0262/64 นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและ
อาหารว่างในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1

2,500.00 28/09/2564 เสร็จสิ้น 64-45-00111-5320200-00008    
 เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564, สถานะ :   จัดทํา,  พิมพ์,  อนุมัติ,  ต่อท้าย:จัดทํา,  ต่อท้าย:พิมพ์,  ต่อท้าย:อนุมัติ,  ทําฎีกา,  ทิ้งงาน,  เสร็จสิ้น

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทําสัญญา/ข้อตกลง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 8/8



วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

08/10/2563 63107062529 631014056036 1/2563(CNTR-0004/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 58,956.80 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

08/10/2563 63107083928 63107083928 2/2563(CNTR-0005/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 9,212.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

09/10/2563 63107102188 631014083411 3/2563(CNTR-0006/64) บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 42,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

14/10/2563 6310712864 63107120864 4/2564(CNTR-0007/64) ชัยเจริญการช่าง 5,450.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

16/10/2563 63107176011 63107176011 11/2564(CNTR-0011/64) นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 13,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

16/10/2563 63107178926 631014137637 12/2564(CNTR-0012/64) นายทศวรรต แก้วอาสา ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 8,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

11/11/2563 63117056530 63117056530 17/2563(CNTR-0017/64) นายสุรสิทธิ์   ลาภมูล ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 11,500.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

27/11/2563 63117089267 631114300628 3/2564(CNTR-0018/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 66,563.84 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

27/11/2563 63117091050 631114071279 4/2564(CNTR-0019/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 10,400.60 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

30/11/2563 63117437543 631114327635 5/2564(CNTR-0020/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 58,956.80 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

30/11/2563 63117441498 631114332490 6/2564(CNTR-0021/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 9,212.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

17/12/2563 63127246127 631214216625 26/2564(CNTR-0026/64) ร้านคอม 7,900.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

17/12/2563 63127261968 631214225138 27/2564(CNTR-0027/64) ร้านมั่งมี ดีไซน์ 8,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

18/12/2563 63127315953 63127315953 30/2564(CNTR-0030/64) ร้านเจริญศิลป์ คลังยา

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยาก
ไร้/ผู้ด้อยโอกาส

29,760.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

21/12/2563 63097551350 631222010343 1/2564(CNTR-0032/64) ร้านโชคชัยมารวยคอนกรีต

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนอง
แสงถึงถนนสายสว่าง - นา
บัว

440,000.00 เสร็จสิ้น เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย

22/12/2563 63127289240 631222014394 2/2564(CNTR-0034/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนภัทร 
2014 390,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

25/12/2563 63127382915 631214348638 35/2563(CNTR-0035/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูท่า
คอร์ปเรชั่น 16,406.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

07/01/2564 64017083584 640114065919 41/2564(CNTR-0041/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด หัวมี่ 6,090.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

18/01/2564 64017302649 640114246473 45/2564(CNTR-0045/64) ร้านคอม เครื่องสํารองไฟฟ้า 9,800.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร
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วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

18/01/2564 64017314383 640114253370 46/2564(CNTR-0046/64) ร้านคอม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล 21,950.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

20/01/2564 64017360038 640114290106 48/2564(CNTR-0048/64) ร้านซิวอิเล็คโทรนิคส์ 14,540.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

21/01/2564 64017327472 640122019686 3/2564(CNTR-0050/64) ร้านโชคชัยมารวยคอนกรีต

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายด้านหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแสง-ถนน 2280 
(ช่วงหน้าบ้านนายบุญชู  สี
บุญมา)

373,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

25/01/2564 64017388359 640114312833 53/2564(CNTR-0053/64) ร้าน สว่างก๊อปปี้ 6,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

01/02/2564 64017063165 640114055652 8/2564(CNTR-0057/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 58,825.20 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

01/02/2564 64017074355 640114142381 7/2564(CNTR-0056/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 9,212.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

01/02/2564 64017524614 640214007032 53/2564(CNTR-0054/64) ร้าน ป.ทรัพย์ทวี ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส

สายส่งนํ้าดับเพลิง, หัวฉีด
นํ้าดับเพลิง(แบบด้ามปืน) 35,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ

02/02/2564 64017538503 640122034530 5/2564(CNTR-0058/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชค
ไพศาลเจริญศิลป์

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างสระหนองผือ  บ้าน
ทุ่งแก  หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งแก 
 อําเภอเจริ ฺศิลป์   จังหวัด
สกลนคร

449,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

03/02/2564 64017456726 640122029170 4/2564(CNTR-0060/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนภัทร 
2014

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้าน
นางแดง   บ้านโสก หมู่ที่ 
8

372,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

09/02/2564 64017545533 640122036165 7/2564(CNTR-0063/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จงใจ
ทรัพย์ทรัพย์เพิ่มพูน

โครงการขุดลอกลําห้วย
สาธารณะเพื่อกักเก็บ
นํ้า(ลําห้วยหน้าฝายวังนก
เจ่า) บ้านโคกไชยวาน  
หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งแก  
อําเภอเจริญศิลป์   จังหวัด
สกลนคร  

110,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

09/02/2564 64017548596 640122036176 6/2564(CNTR-0062/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จงใจ
ทรัพย์ทรัพย์เพิ่มพูน

โครงการขุดลอกลําห้วย
สาธารณะเพื่อกักเก็บนํ้า 
(ลําห้วยวังนกเจ่าตอนบน)  
บ้านโคกไชยวาน  หมู่ที่ 4  
ตําบลทุ่งแก  อําเภอเจริญ
ศิลป์   จังหวัดสกลนคร

294,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร
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วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

11/02/2564 64027068821 640222008592 8/2564(CNTR-0065/64) ร้านโชคชัยมารวยคอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายคําภา  สีแสด 
บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งแก  อําเภอเจริญ
ศิลป์   จังหวัดสกลนคร 

128,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

11/02/2564 64027093052 640222008017 9/2564(CNTR-0064/64) ร้านโชคชัยมารวยคอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองจาน – หนองบัวแพ 
บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งแก  อําเภอเจริญ
ศิลป์   จังหวัดสกลนคร

139,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

22/02/2564 64027171594 640214145418 67/2564(CNTR-0067/64) ร้าน สว่างก๊อปปี้ 38,965.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

23/02/2564 64027407013 640214341400 68/2564(CNTR-0068/64) นางพูลสุข สายจันดี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

10,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

27/02/2564 64027481877 640214402812 73/2564(CNTR-0073/64) ร้าน สว่างก๊อปปี้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการชุมชน
ปลอดขยะ

5,690.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

27/02/2564 6427467398 640214402619 71/2564(CNTR-0072/64) ร้านไม้กวาดพลาสติกตําบล
โคกศิลา

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการชุมชน
ปลอดขยะ

8,600.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

05/03/2564 640371076675 640314097027 080/2564(CNTR-0080/64) ร้าน สว่างก๊อปปี้
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิคนพิการ

10,400.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

11/03/2564 64027201978 640214169218 9/2564(CNTR-0084/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 53,061.12 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

11/03/2564 640272044759 640214170677 10/2564(CNTR-0083/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 8,290.80 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

11/03/2564 64037067082 640322004069 10/2564(CNTR-0085/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนภัทร 
2014

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อ
พักสายกลางบ้าน บ้าน
หนองจาน  หมู่ที่ 6 ตําบล
ทุ่งแก  อําเภอเจริญศิลป์   
จังหวัดสกลนคร 

495,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

11/03/2564 64037077832 640322004353 11/2564(CNTR-0086/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนภัทร 
2014

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้้าน บ้านโคก
ไชยวาน  หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่ง
แก  อําเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร

397,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

11/03/2564 64037182136 640314187287 87/2564(CNTR-0087/64) ชัยเจริญการช่าง 5,870.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร
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วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

12/03/2564 640372141940 640314204229 89/2564(CNTR-0089/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 10,593.80 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

12/03/2564 64037238765 640314202283 88/2564(CNTR-0088/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 67,800.32 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

15/03/2564 64037261008 640314219260 91/2564(CNTR-0091/64) ร้านคอม
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkijet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

6,290.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

15/03/2564 640372620936 640314219210 90/2564(CNTR-0090/64) ร้านคอม เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 44,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

18/03/2564 64037349997 640314288053 98/2564(CNTR-0098/64) ร้านสมใจพาณิชย์ เลื่อยยนต์ 8,600.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

22/03/2564 64037392155 40314329441 101/2564(CNTR-0101/64) นางพูลสุข สายจันดี

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมหลีกเลี่่
ยงการใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

8,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

22/03/2564 64037396197 640314332624 102/2564(CNTR-0102/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูท่า
คอร์ปเรชั่น 20,915.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

23/03/2564 64037405582 640314354088 104/2564(CNTR-0104/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิตรสยาม
เฟอร์นิเจอร์แฟร์

เก้าอี้เบาะนวมมีพนักพิง, 
ตู้เหล็ก 2 บาน 7,900.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ

23/03/2564 64037410791 640314344599 103/2564(CNTR-0103/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิตรสยาม
เฟอร์นิเจอร์แฟร์ ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

23/03/2564 64037415423 640314356626 105/2564(CNTR-0105/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิตรสยาม
เฟอร์นิเจอร์แฟร์

ชั้นวางเอกสาร 16 ช่อง, 
โต๊ะทํางาน 8,700.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ

23/03/2564 64037429806 640314360629 107/2564(CNTR-0107/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิตรสยาม
เฟอร์นิเจอร์แฟร์

เก้าอี้ทํางาน, ตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์มเอกสาร แบบ 
15 ชั้น, ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง

14,390.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ/เงินงบ
ประมาณ/เงินงบประมาณ

30/03/2564 64037540928 640314451155 112/2564(CNTR-0112/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพิ่มทรัพย์ 
เจริญภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนับ
บ้า

21,250.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

02/04/2564 64047023493 640414019551 112/2564(CNTR-0119/64) นายอาทิตย์   สากลาง ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 6,700.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

07/04/2564 64074093666 640414078395 122/2564(CNTR-0122/64) นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 15,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

19/04/2564 64047105373 640414165846 123/2564(CNTR-0124/64) ร้านราชยานยนต์ 2 5,400.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

20/04/2564 64047230114 640414189435 125/2564(CNTR-0125/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูท่า
คอร์ปเรชั่น 12,600.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

20/04/2564 64047241182 640414197287 126/2564(CNTR-0128/64) ร้านเวียงทอง 18,365.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

23/04/2564 64047246511 640414230711 128/64(CNTR-0129/64) ร้าน สว่างก๊อปปี้ 5,571.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565
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วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

23/04/2564 64047274921 640414238959 129/64(CNTR-0130/64) ร้านคอม 19,945.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

23/04/2564 64047290410 640414249302 130/2564(CNTR-0131/64) แสงเจริญการยาง 5,400.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

28/04/2564 64047346774 640414283978 0133/2564(CNTR-0133/64) ร้านคอม 15,480.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

03/05/2564 64047379530 640414318698 134/2564(CNTR-0137/64) ร้าน สว่างก๊อปปี้ 10,954.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

03/05/2564 64047388853 640414319828 135/2564(CNTR-0138/64) ร้านซิวอิเล็คโทรนิคส์ 32,155.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

05/05/2564 64047432710 640414358894 136/64(CNTR-0139/64) ร้านเจริญวัฒนา 26,161.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

06/05/2564 64037588471 640414098835 13/2564(CNTR-0142/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 26,822.60 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

06/05/2564 64047122459 640414100315 13/2564(CNTR-0141/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด 172,814.18 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

19/05/2564 64037511384 640322026129 12/2564(CNTR-0147/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด จงใจ
ทรัพย์ทรัพย์เพิ่มพูน

ค่าขุดลอกห้วยลําควาย  
บ้านทุ่งแก  หมู่ที่ 2 289,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

27/05/2564 64047181038 640422010772 14/2564(CNTR-0158/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนภัทร 
2014

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง 78,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

02/06/2564 64057450382 640522023538 18/2564(CNTR-0167/64) ร้านโชคชัยมารวยคอนกรีต

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง
ตําบล  บ้านวังอ้อยหนู – 
บ้านคําเม็ก  บ้านวังอ้อย
หนู หมู่ที่ 10

370,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

04/06/2564 64067040673 640614047560 170/2564(CNTR-0170/64) นางลัดดาภรณ์ ภักตะไชย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีรายได้

9,625.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

07/06/2564 64017549989 64017549989 13/2564(CNTR-0174/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
สิทธาจารย์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 
สายบ้านโสก – บ้านทุ่งแก   
บ้านโสก หมู่ที่ 8  ตําบลทุ่ง
แก  อําเภอเจริญศิลป์   
จังหวัดสกลนคร 

1,345,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

07/06/2564 64027430775 640522003514 16/2564(CNTR-0173/64) ห้งหุ้นส่วนจํากัด นพรัตน์ก่อ
สร้าง(1993)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้ม
แสงบูรพา(ปู่ตา) บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 5 ตําบล
ทุ่งแก  อําเภอเจริญศิลป์   
จังหวัดสกลนคร

479,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร
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วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

07/06/2564 64027440756 64052200352 15/2564(CNTR-0172/64) ห้งหุ้นส่วนจํากัด นพรัตน์ก่อ
สร้าง(1993)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
ม่วง – หนองจาน  บ้าน
ดอนสร้างไพร  หมู่ที่ 1 
ตําบลทุ่งแก  อําเภอเจริญ
ศิลป์   จังหวัดสกลนคร  

464,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

09/06/2564 64047419923 640522022328 17/2564(CNTR-0179/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนภัทร 
2014

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ทับถนนลาด
ยาง)  สายบ้านหนองจาน – 
บ้านทุ่งมน  บ้านหนองจาน 
 หมู่ที่ 6

370,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

09/06/2564 64067026378 64067026378 19/2564(CNTR-0180/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนภัทร 
2014

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้าน
นายถนัด  คํ้าจุล  บ้านโคก
ไชยวานน้อย หมู่ที่ 9

271,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

09/06/2564 64067126466 640614120064 178/2564(CNTR-0178/64) ร้านคอม 5,650.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

15/06/2564 64057457756. 640614015550 16/2564(CNTR-0182/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด

เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้อง
จัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

11,088.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

15/06/2564 64067003859. 640614014418 15/2564(CNTR-0181/64) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   
จํากัด

เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้อง
จัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

75,096.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

17/06/2564 640067288385 640614241994 184/2564(CNTR-0185/64) ชัชวาล  การเกษตร 9,810.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

17/06/2564 64067297728 640614244470 186/2564(CNTR-0186/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชค
ไพศาลเจริญศิลป์

ค่าก่อสร้างวางท่อระบาย
นํ้าสายหน้าบ้านนาย
อํามาตย์  บ้านทุ่งแก  หมู่ที่ 
2

45,500.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

18/06/2564 6467311994 640614271614 187/2564(CNTR-0187/64) ณฎฐพล  ยิ่งเจริญภัณฑ์ 10,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

21/06/2564 640673596649 640614296524 188/2564(CNTR-0188/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพิ่มทรัพย์ 
เจริญภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือกออก

60,800.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

23/06/2564 64067402173 640614351459 191/2564(CNTR-0191/64) ร้านเจริญศิลป์ คลังยา โครงการป้องกันเฝ้าระวัง
โรคไวรัสโคโรนา 2019 5,380.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินอุดหนุนระบุวัตถุ

ประสงค์/เฉพาะกิจ

24/06/2564 64027439490 640622016776 20/2564(CNTR-0193/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด โอเชี่ยน 
คอนกรีต คอนสตรัคชั่น

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ข้างบ้านนายประสาน  อุ
ส่าห์ บ้านโคกไชยวาน หมู่
ที่ 4 ตําบลทุ่งแก  อําเภอ
เจริญศิลป์   จังหวัด
สกลนคร 

358,000.00 เสร็จสิ้น เงินสะสม

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565
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วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

28/06/2564 64067427089 640614379839 195/2564(CNTR-0195/64) นางพูลสุข สายจันดี โครงการป้องกันเฝ้าระวัง
โรคไวรัสโคโรนา 2019 5,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินอุดหนุนระบุวัตถุ

ประสงค์/เฉพาะกิจ

28/06/2564 64067476893 640614407398 18/2564(CNTR-0197/64) บริษัทเทียนขํา  แดรี่คอร์ปเร
ชั่น จํากัด 8,027.60 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

28/06/2564 64067482237 640614415867 196/2564(CNTR-0198/64) ชัยเจริญการช่าง 7,430.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

28/06/2564 64067495186 640614408506 17/2564(CNTR-0196/64) บริษัทเทียนขํา  แดรี่คอร์ปเร
ชั่น จํากัด 58,562.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

30/06/2564 64067532190 640614454455 200/2564(CNTR-0200/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูท่า
คอร์ปเรชั่น 5,890.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

05/07/2564 64077024626 640714050071 203/2564(CNTR-0203/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชค
ไพศาลเจริญศิลป์ 9,065.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

06/07/2564 64077067003 640714073007 207/2564(CNTR-0207/64) ร้าน โยเซ็ฟต์ 10,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

12/07/2564 64077098660 640714115892 207/2564(CNTR-0208/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชค
ไพศาลเจริญศิลป์ 5,279.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

23/07/2564 64077405259 640714358525 0213/2564(CNTR-0213/64) ร้านเจริญศิลป์ คลังยา 8,500.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

30/07/2564 64077513948 640714441629 19/2564(CNTR-0214/64) บริษัทเทียนขํา  แดรี่คอร์ปเร
ชั่น จํากัด 10,017.42 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

30/07/2564 64077514833 640714444231 20/2564(CNTR-0215/64) บริษัทเทียนขํา  แดรี่คอร์ปเร
ชั่น จํากัด 73,077.90 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

13/08/2564 64047102695 640822006661 23/2564(CNTR-0219/64) ห้งหุ้นส่วนจํากัด นพรัตน์ก่อ
สร้าง(1993)

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้าน
นายเก่ง  คําจอน  บ้านโคก
ไชยวานน้อย หมู่ที่ 9

268,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

13/08/2564 64087080579 640822006053 21/2564(CNTR-0217/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนภัทร 
2014

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้าน
นายนคร  ไชยพงษ์บ้าน
โคกไชยวาน  หมู่ที่ 4

126,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

13/08/2564 64087080819 640822006709 22/2564(CNTR-0218/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนภัทร 
2014

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านพ่อ
เสาร์  สีลารวมบ้านโคก
ไชยวาน หมู่ที่ 4

248,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

19/08/2564 64087283069 640822011923 24/2564(CNTR-0223/64) ห้งหุ้นส่วนจํากัด นพรัตน์ก่อ
สร้าง(1993)

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กด้านทิศใต้หมู่
บ้านบ้านดอนสร้างไพร 
หมู่ที่ 1

411,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

30/08/2564 64087492689 640814434387 226/2564(CNTR-0226/64) บริษัทเทียนขํา  แดรี่คอร์ปเร
ชั่น จํากัด 76,385.76 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

30/08/2564 64087521680 640814435915 227/2564(CNTR-0227/64) บริษัทเทียนขํา  แดรี่คอร์ปเร
ชั่น จํากัด 10,494.44 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 7/9



วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

03/09/2564 640087693633 640914058545 230/2564(CNTR-0230/64) ร้านพาเจริญ 6,500.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

03/09/2564 64097007801 640914057667 229/2564(CNTR-0229/64) ร้านพาเจริญ 17,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

07/09/2564 64097137613 6409141188923 234/2564(CNTR-0234/64)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร

ค่าจ้างที่ปรึกษา  วิจัย  ประ
เมิลผล  หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

25,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

08/09/2564 64097154310 640914168863 235/2564(CNTR-0235/64) ร้านพาเจริญ 16,800.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

13/09/2564 64097250513 640922011525 25/2564(CNTR-0244/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด คิงส์คอบ
ร้าโกลด์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ด้านทิศใต้หมู่บ้านบ้าน
ดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 
ตําบลทุ่งแก  อําเภอเจริญ
ศิลป์  จังหวัดสกลนคร โดย
การก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5.00  เมตร ยาว  
180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  900  
ตารางเมตร  ตามแบบ
มาตรฐาน   ที่ อบต.ทุ่งแก
กําหนด พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย

497,000.00 เสร็จสิ้น เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

13/09/2564 64097257172 640922011606 26/2564(CNTR-0245/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด นพรัตน์
ก่อสร้าง (1993)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายวัง
ม่วง – หนองจาน  ตําบลทุ่ง
แก  อําเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร โดยการ
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร ยาว  
180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  900  
ตารางเมตร  ตามแบบ
มาตรฐาน   ที่ อบต.ทุ่งแก
กําหนด พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย

497,000.00 เสร็จสิ้น เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

14/09/2564 64097292405 640914297556 247/2564(CNTR-0247/64) ร้านซิวอิเล็คโทรนิคส์ 14,600.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

21/09/2564 64097570475 640914467017 255/2564(CNTR-0255/64) ร้านเจริญวัฒนา 7,512.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 8/9



วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

22/09/2564 64097566608 640922028407 27/2564(CNTR-0258/64) ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชค
ไพศาลเจริญศิลป์

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านดอน
สร้างไพร หมู่ที่ 1

200,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

23/09/2564 64097664680 640914535259 258/2564(CNTR-0259/64) นายมานะ คิดระเบียบ

โครงการประกวดหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรคภัย 
ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวด
ล้อม

8,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

23/09/2564 64097668535 640914543290 259/2564(CNTR-0260/64) ร้าน สว่างก๊อปปี้

โครงการประกวดหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรคภัย 
ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวด
ล้อม

6,680.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

27/09/2564 64097732768 640914591363 260/2564(CNTR-0261/64) ร้านเกยูรพันธุ์ไม้

โครงการประกวดหมู่บ้าน
สะอาดปราศจากโรคภัย 
ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวด
ล้อม

5,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

28/09/2564 64097788349 640914637142 263/2564(CNTR-0263/64) ร้านคอม

เครื่องมัลติมีเดียโป
รเจ็คเตอร์ ระดับ XGA    
ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens  

16,200.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564, สถานะ :   อยู่ระหว่างดําเนินการ,  เสร็จสิ้น

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแกอ.เจริญศิลป์

จ.สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 26/04/2565

หน้า : 9/9



การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข 
 

ขั้นตอน/กระบวน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 
 

ความเสี่ยงที่พบ 
 

แนวทางการแก้ไข 

1 การกำหนดราคา 
กลางและการ 
เผยแพร่ราคากลาง 

- มีการจัดทำ
ตารางแสดงวงเงิน 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและ 
ราคากลางในงานจ ้างก่อสร้าง 
ก่อนหัวหน้าส่วนราชการ 
เห็นชอบราคากลาง 
 

- มีการจัดทำตารางแสดง 
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรรและราคากลางใน 
งานจ้างก่อสร้างตาม 
หลักเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
ก่อนหัวหน้าส่วนราชการ 
เห็นชอบราคากลาง 
 

เจ้าหน้าที่ผ ู้ปฏิบัติงานควร ศึกษา   
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับรวมถึงหนังสือ  
สั่งการที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติ 
งานและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ท่ี กำหนด โดยเคร่งครัด 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงาน ควรศึกษาคู่มือแนว 
ทางการเปิดเผยรายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง 
ราคากลางและการคำนวณ 
ราคากลาง ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ 
กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ 
สำนักงาน ป.ป.ช. และ 
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก 
เกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด 
“ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... 
ให้ระบุวันที่ผู้มีอำนาจตาม ระเบียบ 
กฎ หรือขอ้บังคับที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานได้อนุมัติราคา 
จำนวนเงินสูงสุดซึ่งจะใช้ในงาน 
ก่อสร้างที่ได้มาจากการคำนวณ 
ของเจ้าหน้าที่ตามแบบรูป 
รายการต่างๆ ในทางช ่างที่ 
เกี่ยวข้องกับงานน ั้น  ทั้งหมดตาม 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับหรือ 
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 



   หลักเกณฑ์การคำนวณราคา 
กลางงานก่อสร้างของทาง ราชการ 
เพ่ือให้การกำหนดราคา 
กลางงงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ สามารถสะท้อน 
ต้นทุนที่แท้จริง และป้องกัน 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ ทางราชการ 
เจ้าหน ้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานควร 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง 
รอบคอบและเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา 
กลางงานก่อสร้างที่กำหนด โดยเคร่งครัด 
ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็น 
ฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้ย ื่นเสนอไว้ซึ่ง 
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง 
การคำนวณราคากลาง หมายความว่า 
วิธีการคำนวณ 
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ 
รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ 
คณะกรรมการราคากลาง กำหนด 

2. การบริหารสัญญา  ผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตาม 
แผนงาน 

ผู้รับจ้างทำงานล่าช ้า ส่ง 
งานไม่ทันตามกำหนด 
ตามสัญญา 

1. ควรจัดเตรียมรายละเอียดพัสดุ 
ให้ครบถ้วน 
2. หน่วยงานต้อง ติดตาม เร่งรัดการ 
ปฏิบัติงานกับผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด 

3. การเสนอ/การยื่น 
คำขอให้จัดหาพัสดุ 

ระยะเวลายื่นคำขอจัดซื้อ 
จัดจ้างกระช ั้นช ิดกับวันที่ 
ต้องการใช้พัสดุ 
ความเร่งด่วนของการจัดซื้อ 
จัดจ้างทำ ให้เกิดปัญหาในการ 
ดำเนินงาน ทำให้ เกิดความ 
ผิดพลาด 
 

การดำเนินการเกิด 
ข้อผิดพลาดในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่กระชั้น
ชิด 

ควรมีคู่มือและแนวทางการ ปฏิบัติให้ชัดเจน 
- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน 
-กำหนดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน 
-นำบทเรียนการจัดซื้อ 
จัดจ้างมาใช้ประกอบการแก้ไข ปัญหา 
-ควรอนุโลมในการจัดซื้อ วัสดุบางชนิด 
หากในพ้ืนที่ราคา 
สูงมากให้สามารถซื้อจากจังหวัด 
ใกล้เคียงที่ราคาต ่ำกว่าได้ 
- ควรมีการศึกษากรณี ตัวอย่าง 



4. การจัดทำ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
- 

 
- 

เจ้าหน้าที่ผ ู้ปฏิบัติงานควร 
ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
รวมถึงหนังสือสั่งการ
เกี่ยวข้องในการ 
ปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กหนด 
โดยเคร่งครัด  

5. การจัดทำรายงาน 
ขอซื้อขอจ้าง 

1.ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การ 
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดย 
ใช้เกณฑ์ราคา ไว้ในรายงานขอ 
จ้าง  
2.หน่วยงานของรัฐไม่มีการ 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 

 
- 

 

- เจ้าหน้าที่ผ ู้ปฏิบัติงานควร 
ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
กำหนดโดยเคร่งครัด               
-ผู้บังคับบัญชาควรควบคุม กำชับ 
กำกับดูแล สอบทาน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
กำหนดโดยเคร่งครัดเพ่ือเป็น 
การควบคุมภายในป้องกันและ 
ลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิด 
ความบกพร่อง ผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน 

 

  ดังนั ้น จะเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซ ื ้อจ ัดจ้างนั ้น ถือเป็นปัญหาที ่จะต้องเร่ง 
ดำเนินการแก้ไข ซึ ่งจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ทั ้งภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐนั ้น เป็นผู ้ปฏิบ ัต ิหน ้าที่  
ด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง รวมทั ้งหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบการจัดซื ้อจัดจ้าง จะต้องเร่งแก้ไข ปัญหา ทั ้งในเชิงระบบ 
และด้านบุคลากร โดยให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความรู ้ความเข้าใจ กฎหมาย และระเบียบให้ถูกต้องเกิดความเชี ่ยวชา ญใน 
สายงานและความเจริญก้าวหน้าในสายงาน รวมทั ้งต้องลด ขั ้นตอนการปฏิบัต ิ ปรับปรุงดูแลระบบสารสนเทศ 
ให ้ม ีความรวดเร ็วและไม ่สร ้างภาระให้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน ซ ึ ่ งในส ่วนของภาคเอกชนจะต ้องเข ้าใจในบทบาทของ 
ตัวเองในการเป็นผู้ค้าที ่ดี ทั ้งในเรื ่องหลักฐานเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และการดำเนินงานจะต้องโปร่งใส เป็น ธรรม 
และยึดหลักสุจริตเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกัน 


