
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าเดือน  เดือนสิงหาคม 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  2  เดือนกันยายน พ.ศ.  2564 
 
 
 

  
  (นางปราณี  อินทร์โฉม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                        รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสารส าคัญของสัญญาหรือซ้ือ/จ้าง
                                                                                                                                เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมน่า อ าเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์
                                                            

วันที่ เลขที่

1 1679900442761 นางสาวโยษิตา สงเคราะหธ์รรม จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
แม่บา้นประจ า ศพด. สิงหาคม 
2564

9,000.00 30 กรกฎาคม 2564 0151/64 1

2 3670301105340 นายประสิทธิ์ อินลุน จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
สิงหาคม 2564

9,000.00 30 กรกฎาคม 2564 0152/64 1

3 1679900420686 นางสาวลัดดาวัลย์ ถาวรผล จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
ด้านการศึกษา สิงหาคม 2564

9,000.00 30 กรกฎาคม 2564 0153/64 1

4 1671100037287 นางสาวรัตนาภรณ์ เกิดแก้ว จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
แม่บา้นส านกังาน สิงหาคม 2564

9,000.00 30 กรกฎาคม 2564 0154/64 1

5 2679900025955 นางสาวนภาพร ปะกิลาเต จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 
ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ สิหาคม 
2564

9,000.00 30 กรกฎาคม 2564 0155/64 1

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

ล าดบั
ที ่
(1)

เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน

(2)

ชือ่ผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดทูีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)



                                        รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสารส าคัญของสัญญาหรือซ้ือ/จ้าง
                                                                                                                                เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมน่า อ าเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์
                                                            

วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

ล าดบั
ที ่
(1)

เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน

(2)

ชือ่ผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดทูีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)

6 1671100077696 นางสาวชุติกาญน ์พาแก้ว จ้างเหมาบริการคนงาน 
(ปฏบิติังานยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ)สิงหาคม 2564

6,300.00 30 กรกฎาคม 2564 0157/64 1

7 673553000222 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดจิตติศึกษาภณัฑ์ วัสดุส านกังาน กองช่าง 3,960.00 10 สิงหาคม 2564 0158/64 1

8 673553000222 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดจิตติศึกษาภณัฑ์ วัสดุคอม(กองช่าง) 14,790.00 10 สิงหาคม 2564 0159/64 1

9 673553000222 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดจิตติศึกษาภณัฑ์ โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ศูนย์บริการคนพิการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ประจ าป ี2564

10,000.00 10 สิงหาคม 2564 0160/64 1

10 3670301213932 ร้านปา้ยเขาค้อดีไซน์ โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

450 11 สิงหาคม 2564 0161/64 1

12 1670200021993 ฟู อลูมิเนยีม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแม่นา

34,138.00 17 สิงหาคม 2564 0162/64 1



                                        รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสารส าคัญของสัญญาหรือซ้ือ/จ้าง
                                                                                                                                เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมน่า อ าเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์
                                                            

วันที่ เลขที่

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

ล าดบั
ที ่
(1)

เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน

(2)

ชือ่ผู้ประกอบการ(3) รายการพัสดทูีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6)

13 673560001891 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ศูนย์บริการ
คนพิการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแม่นา 
ประจ าป ี2564

โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ศูนย์บริการ
คนพิการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแม่นา 
ประจ าป ี2564

100,000.00 17 สิงหาคม 2564 0163/64 1

14 5670300045315 นายนพพร ค าสิงห์ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตบริเวณ หมูท่ี่ ๗,๘

24,648.00 17 สิงหาคม 2564 0164/64 1

15 5550500208979 ร้านอักษรศิลป์ จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุม
อาคาร

33,700.00 17 สิงหาคม 2564 0165/64 1

16 673553000222 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดจิตติศึกษาภณัฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,550.00 25 สิงหาคม 2564 0166/64 1

17 673553000222 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดจิตติศึกษาภณัฑ์ วัสดุส านกังาน 1,865.00 25 สิงหาคม 2564 0167/64 1

18 3670101328621 ร้านไพศาลนานาภณัฑ ๒ วัสดุการเกษตร 495 25 สิงหาคม 2564 0168/64 1
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