ประกาศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก
และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
ประจําไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)
..................................................................................................
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา ๙๘ บั ญ ญั ติให ห น ว ยงานของรั ฐ ประกาศผลผู ช นะการจัดซื้อจั ดจางหรือผูได รับ การคัด เลือ ก
และสาระสํ า คั ญ ของสั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลงเป น หนั ง สื อ ในระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง
และของหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด นั้น
ททท. สํ า นักงานกาญจนบุ รี จึ งขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่ไดรับ การคัดเลือก และ
สาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวปยพัชร วงศโดยหวัง)
ผูอํานวยการสํานักงาน ททท. สํานักงานกาญจนบุรี

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำรสำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมำสที.่ ....3......(เดือน…เมษำยน ถึง มิถุนำยน... พ.ศ. ..2563...)
.....................................กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำนักงำนกำญจนบุร.ี ...................................
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร
(๑) เลขประจำตัวประชำชน
(๓)
(๒)
3719900113142 ช. ไพบูลย์
0715560003127
1710900165385
5710690016004

3160101460621
3102001929815
3102001929815
5710190023516

3719900127976

บริษัท สยาม บิลด์อิท จากัด

รำยกำรพัสดุทจี่ ัดซือ้ จัดจ้ำง
(๔)
จัดซึ้อหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย. 63
จัดซือ้ วัสดุงานบ้าน สายยางรดนา้ ต้นไม้
1 ม้วน

น.ส. กมลทิพย์ ชื่นใจ

จ้างปฏิบัติงานให้ข่าวสารการ
ท่องเทีย่ วในวันหยุด มี.ค. 63
นางอารีวรรณ แดงหิรญ
ั จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ประดับ
บริเวณ ททท. สานักงานกาญจนบุรี
พ.ค. 63
ริเวอร์ คาร์แคร์
จ้างล้างทาความสะอาดรถยนต์
ป๊ อก - ป๊ อก บริการ

จัดซือ้ นา้ ดื่ม เดือน มี.ค. 63

ป๊ อก - ป๊ อก บริการ

จัดซือ้ นา้ ดื่ม เดือน พ.ค. 63

นายบุญนา วงศ์สกุล

จ้างจัดทาเสือ้ ยืดพิมพ์สญ
ั ลักษณ์ ลด
โลกเลอะ 4 สี 1 ตาแหน่ง และ 60 ปี
ททท. 1 สี 1 ตาแหน่ง

หนังสือพิมพ์มติกาญจน์

จ้างลงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

จำนวนเงินรวม
ทีจ่ ัดซือ้ จัดจ้ำง
(๕)
1,120

วันที่

เลขที่

1-เม.ย.-63

0

1

1,058

20-เม.ย.-63

0

1

0

1

1,000

เอกสำรอ้ำงอิง (๖)

7-พ.ค.-63

เหตุผลสนับสนุน
(๗)

1,700

14-พ.ค.-63

0

1

140
1,680
1,870
19,200

14-พ.ค.-63
15-พ.ค.-63
28-พ.ค.-63
28-พ.ค.-63

0
0
0
0

1
1
1
1

1,000

9-มิ.ย.-63

0

1

3710600034141

หนังสือพิมพ์ชาวกาญจน์

3300100260669
0715550000036

นิวท็อปเทค
จ้างถ่ายเอกสารบัญชี
บริษัท ทัศศิพรเอ็นเทอไพรซ์ จัดซื้อหลอดไฟส่องสว่างและ
จากัด
อุปกรณ์ไฟฟ้า จานวน 3 รายการ

3160101460621
0205545003523

ริเวอร์ คาร์แคร์
บริษัท ซาฟารีน จากัด

1,000 10-มิ.ย.-63

0

1

188
1,524

16-มิ.ย.-63
19-มิ.ย.-63

0
0

1
1

จ้างล้างทาความสะอาดรถยนต์
จ้างจัดทาเส้นทางท่องเทีย่ วจังหวัด
กาญจนบุรี สาหรับตลาด
ต่างประเทศ (ปลุกน้าใจไทย ต้าน
ภัยโควิดฯ) จานวน 4 เส้นทาง

140
40,000

30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63

0
0

1
1

รวมทัง้ สิ้น

71,620

จ้างลงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

หมำยเหตุ : เงื่อนไขกำรบักทึกข้มลู
(๑) ระบุลาดับทีเ่ รียงตามลาดับวันทีท่ มี่ ีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขทีป่ ระจาตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพะสดุทจี่ ัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสานักงาน ซื้อน้ามันเชื่อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจานวนเงินรวมทีไ่ ด้รับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีทใี่ บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขทีข่ องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ุด ทีก่ ค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนทีส่ ุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓

