
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าเดือน  เดือนเมษายน 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  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2564 
 
 
 

  
 (นางปราณี  อินทร์โฉม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
 

 

 

 

 

 

 



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

วันที่ เลขที่

1 5670190040845 นายสรสิช ค ามาตร์ โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้
พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

29,250.00 5 เมษายน 2564 0096/64 1

2 673537000515 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสากลเฟอร์
นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริค

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน, 
โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก

14,000.00 9 เมษายน 2564 0097/64 1

3 3670200330097 นางสาวณัฐิดา ศิริสัมพันธ์ จ้างเหมาบริการตัดหญ้า
สองข้างถนนสาย 2258

9,500.00 9 เมษายน 2564 0098/64 1

4 3670400149604 ร้านบัวอินทร์เซ็นเตอร์ อุปกรณ์การควบคุมการแพร่
ระบาดและระงับการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 
2019

13,600.00 26 เมษายน 2564 0100/64 1

5 3100600437811 ร้านเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,100.00 30 เมษายน 2564 0108/64 1

6 673553000222 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดจิตติ
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุส านักงาน 6,525.00 30 เมษายน 2564 0113/64 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
                                                                                                                                เดอืนเมษายน 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)

7 3670400506121 ร้านจิราพรเคมีภัณฑ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ
อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

44,990.00 30 เมษายน 2564 0101/64 1

8 3670301105340 นายประสิทธิ ์อินลุน จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป
 พฤษภาคม 2564 

9,000.00 30 เมษายน 2564 0102/64 1

9 1671100037287 นางสาวรัตนาภรณ์ เกิดแก้ว จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป
แม่บ้านประจ าส านักงาน 
พฤษภาคม 2564 

9,000.00 30 เมษายน 2564 0103/64 1



                                        รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสารส าคัญของสัญญาหรือซ้ือ/จ้าง
                                                                                                                                เดอืนเมษายน 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)

10 1679900442761 นางสาวโยษิตา สงเคราะห์ธรรม จ้าเเหมาบริการคนงานทัว่ไป
แม่บ้าน ศพด. หนองแม่นา 
พฤษภาคม 2564 

9,000.00 30 เมษายน 2564 0104/64 1

11 3670100895041 นายเกรียงศักด์ิ ทัศเศษ จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป
ด้านโยธา พฤษภาคม  2564 

9,000.00 30 เมษายน 2564 0105/64 1

12 2679900025955 นางสาวนภาพร ปะกิลาเต จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัด
เก็บรายได้ พฤษภาคม 2564

9,000.00 30 เมษายน 2564 0106/64 1

13 1679900420686 นางสาวลัดดาวัลย์ ถาวรผล จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป
ด้านกาศึกษา เมษายน 
2564 

9,000.00 30 เมษายน 2564 0107/64 1
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