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วนัที่ เลขที่

1 1671100037287 นางสาวรัตนาภรณ์ เกดิแกว้ จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 
แม่บ้านส านักงาน กนัยายน 2564

9,000.00 31 สิงหาคม 2564 0169/64 1

2 1679900442761 นางสาวโยษิตา สงเคราะห์ธรรม จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 
แม่บ้านประจ า ศพด. กนัยายน 
2564

9,000.00 31 สิงหาคม 2564 0170/64 1

3 1671100077696 นางสาวชุติกาญน์ พาแกว้ จา้งเหมาบริการคนงาน 
(ปฏิบัติงานยทุธศาสตร์และ
งบประมาณ) กนัยายน 2564

9,000.00 31 สิงหาคม 2564 0171/64 1

4 3670301105340 นายประสิทธิ์ อนิลุน จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 
กนัยายน 2564

9,000.00 31 สิงหาคม 2564 0172/64 1

5 1679900420686 นางสาวลัดดาวัลย ์ถาวรผล จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 
ด้านการศึกษา กนัยายน 2564

9,000.00 31 สิงหาคม 2564 0173/64 1

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

ล าดบั
ที ่
(1)

เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน

(2)

ชือ่ผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดทูีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)
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6 2679900025955 นางสาวนภาพร ปะกลิาเต จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไป 
ผู้ช่วยจดัเกบ็รายได้ กนัยายน 
2564

9,000.00 31 สิงหาคม 2564 0174/64 1

7 675558000214 บริษัท เมกา้โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั วัสดุงานบ้านงานครัว 12,017.00 31 สิงหาคม 2564 0175/64 1

8 994000237031 องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่ง
ประเทศไทย(อ.ส.ค.)

อาหารเสริม(นม) กนัยายน 2564 40,828.22 31 สิงหาคม 2564 0176/64 1

9 3670100023745 นางสายนัต์ นาทอง จา้งเหมาบริการจดัหาอาหาร
กลางวันส าหรับเจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจดุฉดีวัคซีนฯ

12,000.00 2 กนัยายน 2564 0178/64 1

10 675554000139 บริษัท นรินทร์ยนตรกจิ จ ากดั ค่ารถบรรทุกดีเซล 724,000.00 6 กนัยายน 2564 0179/64 1

18 505559011181 บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากดั ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊, 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล, 
เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม
ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์

52,380.00 13 กนัยายน 2564 0180/64 1
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19 5671190000763 นางสุเทพ ราตรี จา้งเหมาบริการจดัท าผ้าคลุม
โต๊ะเอนกประสงค์

1,000.00 13 กนัยายน 2564 0181/64 1

20 3670101328621 ร้านไพศาลนานาภัณฑ ๒ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 53,360.00 15 กนัยายน 2564 0182/64 1

21 3670200330097 นางสาวณัฐิดา ศิริสัมพันธ์ จา้งเหมาบริการตัดหญ้าสอ
งขา้งถนนสาย ๒๒๕๘ 
ขา้งละไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
ระยะทาง ๙.๕ กโิลเมตร

9,500.00 15 กนัยายน 2564 0183/64 1

22 673553000222 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัจติติศึกษาภัณฑ์ วัสดุส านักงาน(กองขา่ง) 26,040.00 15 กนัยายน 2564 0184/64 1

23 673553000222 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัจติติศึกษาภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,100.00 15 กนัยายน 2564 0185/64 1

24 673553000222 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัจติติศึกษาภัณฑ์ วัสดุส านักงาน 31,225.00 15 กนัยายน 2564 0186/64 1

25 3640900248857 นายอนันต์ ศิรินันทชัย จา้งเหมาบริการจดัท าและพัฒนา
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแม่นา

10,000.00 15 กนัยายน 2564 0187/64 1

26 673553000222 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัจติติศึกษาภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00 17 กนัยายน 2564 0188/64 1
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27 3679900101625 ร้านหน้าโรงเรียน จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม
เอกสารระเบียบขอ้กฏหมาย
การเลือกต้ัง

1,540.00 21 กนัยายน 2564 0189/64 1

28 673557000162 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเอสทียนตรการ ยางรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน ๑๙๓๓

25,600.00 21 กนัยายน 2564 0190/64 1

29 994000506848 สถาบันอาชีวศึกษา ๓ วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ์

ค่าใช้จา่ยจดัจา้งส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

17,000.00 15 กนัยายน 2564 0191/64 1

30 3640400493933 นายธรรมรัตน์ แกว้แดง จา้งเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซม
รถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์

32,500.00 23 กนัยายน 2564 0192/64 1





คอลมัน1์ คอลมัน1์
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