
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าเดือน  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2564 

……………………………………………………………………….. 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 

วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่อยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

  
 (นางปราณี  อินทร์โฉม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
 

 

 

 

 

 

 



                                        รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสารส าคัญของสัญญาหรือซ้ือ/จ้าง
                                                                                                                                เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมน่า อ าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
                                                            

วันที่ เลขที่

1 5550500208979 ร้านอักษรศิลป์ จ้างเหมาบริการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแม่นา 

20,000.00 7 พฤษภาคม 2564 0109/64 1

2 673553000222 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดจิตติ
ศึกษาภัณฑ์

จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เคร่ืองปร้ินเตอร์

800 12 พฤษภาคม 2564 0109/64 1

3 673553000222 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดจิตติ
ศึกษาภัณฑ์

หมึกคอมพิวเตอร์ 3,150.00 12 พฤษภาคม 2564 0111/64 1

4 3679900070070 ร้านทรัพย์ทวีคูณ เคร่ืองพ่นหมอกควัน
ละอองฝอย (ULV)

85,000.00 12 พฤษภาคม 2564 0112/64 1

5 675517000015 บริษัท โตโยต้า ผู้จ าหน่าย
โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด

จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน กค ๑๙๓๓

14,772.10 14 พฤษภาคม 2564 0114/64 1

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

ล าดบัที ่
(1)

เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดทูีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)



                                        รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสารส าคัญของสัญญาหรือซ้ือ/จ้าง
                                                                                                                                เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมน่า อ าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
                                                            

วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

ล าดบัที ่
(1)

เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดทูีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)

6 3670400506121 ร้านจิราพรเคมีภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

53,400.00 14 พฤษภาคม 2564 0115/64 1

7 3670300926528 นายสิงห์ สาคูณ จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุง 4,000.00 27 พฤษภาคม 2564 0116/64 1

8 673562001040 หจก. ไทยวูดดิวิลอปเมนต์ วัสดุไฟฟ้า 21,500.00 27 พฤษภาคม 2564 0117/64 1

9 3670301213932 ร้านป้ายเขาค้อดีไซน์ โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

450 27 พฤษภาคม 2564 0118/64 1

10 3670301105340 นายประสิทธิ ์อินลุน จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป
มิถุนายน 2564 

9,000.00 31 พฤษภาคม 2564 0119/64 1

11 675556000187 บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์ 
จ ากัด

จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 
บษ ๓๕๑๒

13,301.17 31 พฤษภาคม 2564 0120/64 1



                                        รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสารส าคัญของสัญญาหรือซ้ือ/จ้าง
                                                                                                                                เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมน่า อ าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
                                                            

วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

ล าดบัที ่
(1)

เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดทูีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)

12 1679900442761 นางสาวโยษิตา สงเคราะห์ธรรม จ้างเเหมาบริการคนงานทัว่ไป
แม่บ้าน ศพด. หนองแม่นา 
มิถุนายน 2564 

9,000.00 31 พฤษภาคม 2564 0121/64 1

13 2679900025955 นางสาวนภาพร ปะกิลาเต จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัด
เก็บรายได้ มิถุนายน 2564

9,000.00 31 พฤษภาคม 2564 0122/64 1

14 1679900420686 นางสาวลัดดาวัลย์ ถาวรผล จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป
ด้านกาศึกษา มิถุนายน 2564 

9,000.00 31 พฤษภาคม 2564 0124/64 1
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