
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

        ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรค
หนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                    ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 

 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง 
(นางบัวเงิน  รอดขันเมือง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
 

 

            

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 

ลำดับ
ที ่

  วันเดือนปี       
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจำตัวประชาชน 

ชื่อผู้ประการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
เลขที่สัญญาหรือ

ข้อตกลง 
หมาย
เหตุ 

1 1 ต.ค.64 2410600024728 นายศิริศักดิ ์ อ่อนทอง จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ต.ค.64 876.00 สซ.1/2565   
2 7 ต.ค.64 2419800022834 นายณัฐวุฒิ  สาอุด จัดซื้อน้ำดื่ม  4,800.00 สซ.4/2565   
3 18 ต.ค.64 1410700054213 นางสาวภานุมาศ  ภูผินผา จัดซื้ออาหารเลี่ยงรับรองตามโครงการ 1,610.00 สซ.6/2565   
4 20 ต.ค.64 3510101372825 นางสาวพิกุล  ศรีวิชัย จัดซื้อกระจกสำหรับปูโต๊ะทำงาน 2,450.00 สซ.8/2565   
5 3 พ.ย.64 3610600456900 นายศิริศักดิ ์ อ่อนทอง จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พ.ย.64 1,140.00 สซ.9/2565   
6 10 พ.ย.64 3410102598453 นางสาวภาวิมล รัตนสิมากร   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้ง 2,720.00   สซ.10/2565   
7 23 พ.ย.64 2419800022834 นายณัฐวุฒิ  สาอุด จัดซื้อน้ำดื่ม  1,500.00 สซ.15/2565   
8 23 พ.ย.64 2419800022834 นายณัฐวุฒิ  สาอุด จัดซื้อน้ำดื่ม  4,800.00 สซ.16/2565   
9 1 ธ.ค.64 3610600456900 นายศิริศักดิ ์ อ่อนทอง จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พ.ย.64 708.00 สซ.17/2565  

10 24 ธ.ค.64 2419800022834 นายณัฐวุฒิ  สาอุด จัดซื้อน้ำดื่มตามดครงการป้องกันอุติเหตุ 2,100.00 สซ.18/2565  
11 6 ต.ค.64 1400900014606 นางสาววัลภา  เหล่าถาวร จ้างเหมาทำป้ายโครงการเลือกตั้ง 2,160.00 สจ.2/2565   
12 6 ต.ค.64 1400900014606 นางสาววัลภา  เหล่าถาวร จ้างเหมาทำป้ายโครงการเลือกตั้ง 864.00 สจ.3/2565   
13 10 พ.ย.64 3410102598453 นางสาวภาวิมล รัตนสิมากร   จ้างเหมาทำป้ายบอกสถานที่เลือกตั้ง 4,725.00 สจ.8/2565   
14 10 พ.ย.64 3410102598453 นางสาวภาวิมล รัตนสิมากร   จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม 657.00 สจ.9/2564   
15 17 พ.ย.64 3411900076412 นายประยูร  นพคุณ   จา้งเหมาทำสปอตโฆษณา 2,000.00 สจ.13/2565   
16 19 พ.ย.64 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรมประจำหน่วย 432.00 สจ.16/2565   
17 23 พ.ย.64 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างเหมาทำป้ายโครงการผลเมือง 3,850.00 สจ.17/2565   



ลำดับ
ที ่

วันเดือนปี          
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจำตัวประชาชน 

ชื่อผู้ประการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
เลขที่สัญญาหรือ

ข้อตกลง 
หมาย
เหตุ 

18 23 พ.ย.64  นายทองพูน  รอดขันเมือง จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 4,000.00 สจ.19/2565  
19 3 ธ.ค.64 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ 435.00 สจ.23/2565  
20 3 ธ.ค.64 3419900444800 นายกร  ฐิติกานต์สกุล จ้างเหมาติดฟิล์มกระจกรถยนต์ 1,500.00 สจ.24/2565  
21 21 ธ.ค.64 3419900612125 นางไอลดา  สุขบัญชา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเกิน 4753.69 สจ.25/2565  
22 21 ธ.ค.64 3400900204703 นายสุพันธ์ สุครีพ จางซ่อมตู้เย็น (ครัว) 500.00 สจ.26/2565  
23 23 ธ.ค.64 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างเหมาทำป้ายป้องกันลดอุบัติเหตุ 432.00 สจ.27/2565  
24 28 ธ.ค.64 5410600109302 นางบุผา  ทับอาษา จัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมครั้งแรก 3250.00 สจ.33/2565  
25 30 ธ.ค.64 5410600109302 นางบุผา  ทับอาษา จัดเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมครั้งที่ 1 3,625.00 สจ.34/2565  
26 1 ต.ค.64 1410700059789 นายทรงเกียรติ  พยักชน จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.1/2565   
27 1 ต.ค.64 3410600180833 นายสายเปล  โพธิ์ชาเนตร จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.2/2565  
28 1 ต.ค.64 3410600697739 นายจุมพล  เหง้าเทพ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.3/2565  
29 1 ต.ค.64 2410600002244 นายชินกร  ศรีภิรมย์ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.4/2565  
30 1 ต.ค.64 3410600597637 นายนิโกร  นรินทร์ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.5/2565  
31 1 ต.ค.64 1411900246206 น.ส.รัศมี  เพียงพันธ์ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.6/2565  
32 1 ต.ค.64 3410600700951 นายสำราญ  ศรีศักดี จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.7/2565  
33 1 ต.ค.64 3410600885152 นางรัตนา  จันทรวรากร จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.8/2565  
34 1 ต.ค.64 3410600881301 นายบุญล้อม  เส็งนา จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.9/2565   
35 1 ต.ค.64 2410600032526 นายชัยวัฒน์   จำนงค์นิจ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.10/2565   
36 1 ต.ค.64 1410601387770 น.ส.ทัศนี  นรินทร์ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.11/2565   
37 1 ต.ค.64 1410600252161 นางชัชีวรรณ  ลีเวียง จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.12/2565  



ลำดับ
ที ่

วันเดือนปี          
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจำตัวประชาชน 

ชื่อผู้ประการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
เลขที่สัญญาหรือ

ข้อตกลง 
หมาย
เหตุ 

38 1 ต.ค.64 1410600144377 น.ส.เสาวภา  โคตรวงษ ์ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.13/2565  
39 1 ต.ค.64 3410600596321 นางสาวสุภาพร นรินทร์  จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.14/2565   
40 1 ต.ค.64 1410600111321 น.ส.ณัฐยา  ผวิบาง จ้างเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.15/2565   
41 1 ต.ค.64 5410600133696 นายสมพร  ยายบ่อ จ้างเหมาบริการ 41,500.00 ส.ญ.จ.16/2565   

รวมทั้งสิ้น 871,887.69   

  

 

 

 

       

        

 หมายเหตุ : เงื่อนไขการกรอกข้อมูล      

            (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง     

            (2) ระบุวันเดือนปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น     

            (3) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ    

            (4) ระบุชื่อผู้ประกอบการ      

            (5) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จ้างพิมพ์หนังสือ จ้างซ่อมรถราชการ เป็นต้น    

            (6) ระบุวงเงินที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง     

            (7) ระบุเลขที่สัญญาหรือข้อตกลง หรือหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เช่น เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญการรับเงิน    

 

           (8) ระบุข้ออ้างอิงสนับสนุน เช่น เป็นการจัดซื้อจัดจ้างเงินเล็กน้อยตามมาตรา 96 วรรคสอง เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้   
คาดหมายไว้ก่อนตามระเบียบฯข้อ 79 วรรคสอง หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการค่าใช้จ่ายตามหนังสือเวียน ว119 

   
        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


