
                                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาส 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

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

                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                  ประกาศ ณ วันที่  4 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 

 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง 
(นางบัวเงิน  รอดขันเมือง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 

ลำดับ
ที ่

วันเดือนปี ท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ 
ชื่อผู้ประการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

เลขที่สัญญา
หรือข้อตกลง 

หมาย
เหตุ เลขประจำตัวประชาชน 

1 4 ม.ค.65 2410600024728 นายศริิศักดิ ์ อ่อนทอง จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ม.ค.65 744 สซ.19/2565   

2 7 ม.ค.65 3410600116388 นายธนเกียรติ  เอ่ียมนิรัตน์ ซื้อใบมีดตัดหญ้า 3000 สซ.27/2565   

3 4 ก.พ.65 2410600024728 นายศิริศักดิ ์ อ่อนทอง จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ก.พ.65 744 สซ.37/2565   

4 1 มี.ค.65 2410600024728 นายศิริศักดิ ์ อ่อนทอง จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มี.ค.65 744 สซ.44/2565   

5 4 ม.ค.65 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรมประจำหน่วย 1875 สจ.36/2565   

6 6 ม.ค.65 5410600109302 นางบุผา  ทับอาษา จัดจ้างเลี้ยงรับรองประชุมสภาฯ 3625 สจ.43/2565   

7 7 ม.ค.65 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างตัดสติ๊กเกอร์ติดกระห้องทำงาน 1310 สจ.44/2565   

8 7 ม.ค.65 3410601009861 นายมงคล  ชัยน้อย จัดจ้างทำตรายาง 1440 สจ.45/2565   

9 10 ม.ค.65 5410600109302 นางบุผา  ทับอาษา จัดจ้างอาหารสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 3625 สจ.47/2565   

10 10 ม.ค.65 1410600283440 นางสาวจันจิรา  มีกุลศล จัดจ้างซ่องเลื่อยยนต์ 1910 สจ.18/2565   

11 24 ม.ค.65 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรป้ายตั้งโต๊ะ 437 สจ.51/2565   

12 26 ม.ค.65 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ 1728 สจ.56/2565   

13 1 ก.พ.65 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรป้ายตั้งโต๊ะ 437 สจ.57/2565   

14 2 ก.พ.65 3400400602378 นายนเรศ ดวงพระคลัง จ้างป้ายโครงการแว่นตา 900 สจ.58/2565   

15 3 ก.พ.65 415564003132 นายเกียรติยศ  อุตตมาตย์ จ้างป้ายโครงการฝึกอบรมสัมนา65 1080 สจ.61/2565   

16 9 มี.ค.65   บริษัท โตโยต้า จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถตู้ 3956.43 สจ.68/2565   

17 14 มี.ค.65 3470600188141 นายพานิชย์  คุรุบาศรี จัดจ้างแบบพิมพ์ใบสำคัญรับเงิน 4000 สจ.71/2565   



ลำดับ
ที ่

วันเดือนปี ท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
เลขที่สัญญา
หรือข้อตกลง 

หมาย
เหตุ 

  เลขประจำตัวประชาชน      

18 15 มี.ค.65 1419900137983 นายชูเกียรติ  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตูช่าง 800 สจ.72/2565   

19 15 มี.ค.65 1419900137983 นายชูเกียรติ  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู สนป 1,940 สจ.73/2565   

20 15 มี.ค.65 5410600109302 นางบุผา  ทับอาษา จัดจ้างเลี้ยงรับรองประชุมสภาสมัยที่2 3,625 สจ.75/2565   

21 25 มี.ค.65 2419900022834 นายณัฐวุฒิ  สาอุด จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,000 สจ.76/2565   

23 1 ก.พ.65 1639900266539 นายจตุรพร  เจริญกุล  จ้างเหมาบริการบุคลผู้ช่วยงานไฟฟ้า 8,500 ส.ญ.จ.71/2565   

24 1 ก.พ.65 341060060351 นายเชาวฤทธิ์  นรินทร์ จ้างเหมาบุคลคีข้อมูลในระบบ 8,500 ส.ญ.จ.72/2565   

25 1 ก.พ.65 3410600747809 นายสุระ  สบายสุข จ้างเหมาบุคลคนงานประจำรถขยะ 8,500 ส.ญ.จ.73/2565   

26 28 ก.พ.65 1410600342993 นางสาวกฐิน ภักดีศรี จ้างเหมาบุคลคีข้อมูลในระบบ 8,500 ส.ญ.จ.80/2565   

27 28 ก.พ.65 5410600109302 นายสันติพงษ ์ ชาญเขว้า จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ 8,500 ส.ญ.จ.81/2565   

28 31 มี.ค.65 1410600144377 น.ส.เสาวภา  โคตรวงษ ์ จ้างเหมาบริการ 51,000 ส.ญ.จ.82/2565   

29 31 มี.ค.65 1410600252161 นางชัชีวรรณ  ลีเวียง จ้างเหมาบริการ 51,000 ส.ญ.จ.83/2565   

30 31 มี.ค.65 3410600596321 นางสาวสุภาพร นรินทร์  จ้างเหมาบริการ 51,000 ส.ญ.จ.84/2565   

31 31 มี.ค.65 1410600111321 น.ส.ณัฐยา  ผวิบาง จ้างเหมาบริการ 51,000 ส.ญ.จ.85/2565   
32 31 มี.ค.65 5410600133696 นายสมพร  ยายบ่อ จ้างเหมาบริการ 51,000 ส.ญ.จ.86/2565   

33 31 มี.ค.65 1101500502526 นางสาวปาริฉัตร  ชาวกล้า จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด 51,000 ส.ญ.จ.87/2565   

34 31 มี.ค.65 3410600068359 นายบยิ่งศักดิ์  อ่อนระฮุ่ง จ้างบริการคนสวน 51,000 ส.ญ.จ.88/2565   

35 31 มี.ค.65 3410600881301 นายบุญล้อม  เส็งนา จ้างเหมาบริการคนสวน 51,000 ส.ญ.จ.89/2565   

36 31 มี.ค.65 1410600342993 นางสาวกฐิน ภักดีศรี จ้างเหมาผู้ช่วยธุระการ 51,000 ส.ญ.จ.90/2565   

37 31 มี.ค.65 1410600288042 นายสถาพร  วงศ์ษารี จ้างเหมาผู้ช่วยธุระการ 51,000 ส.ญ.จ.91/2565   

38 31 มี.ค.65 1410600094477 นางสาวดวงสุดา  โพธิ์ศรี จ้างเหมาผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ 51,000 ส.ญ.จ.92/2565   

39 31 มี.ค.65 1410700059789 นายทรงเกียรติ  พยักชน จ้างเหมาบริการ 51,000 ส.ญ.จ.93/2565   



ลำดับ
ที ่

วันเดือนปี ท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
เลขที่สัญญา
หรือข้อตกลง 

หมาย
เหตุ 

  เลขประจำตัวประชาชน      

40 31 มี.ค.65 3410600697739 นายจุมพล  เหง้าเทพ จ้างเหมาบริการ 51,000 ส.ญ.จ.94/2565   

41 31 มี.ค.65 3410600747809 นายสุระ  สบายสุข จ้างเหมาบุคลคนงานประจำรถขยะ 51,000 ส.ญ.จ.95/2565   

42 31 มี.ค.65 5410600109302 นายสันติพงษ ์ ชาญเขว้า จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ 51,000 ส.ญ.จ.96/2565   

43 31 มี.ค.65 2410600002244 นายชินกร  ศรีภิรมย์ จ้างเหมาบริการ 51,000 ส.ญ.จ.4/2565   

รวมทั้งสิ้น 899,420.43   

        

 

 
หมายเหตุ : เงื่อนไขการกรอกข้อมูล      

 
           (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง     

 
           (2) ระบุวันเดือนปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น     

 
           (3) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ    

 
           (4) ระบุชื่อผู้ประกอบการ      

 
           (5) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จ้างพิมพ์หนังสือ จ้างซ่อมรถราชการ เป็นต้น  

 
           (6) ระบุวงเงินที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง     

 

           (7) ระบุเลขที่สัญญาหรือข้อตกลง หรือหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เช่น เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญการรับ
เงิน    

 

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

 


