
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ ประจ าไตรมาสที่  1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 

 -------------------------------------------------------------------- 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 
               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  
  ประกาศ ณ วันที่   18  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

       สุรัตน์  เสียมไธสง 

                                                                        (นายสุรัตน์  เสียมไธสง) 
                                                                          นายก อบต. หนองบัวแก้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)  

ล าดับ
ที ่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง เหตุผล  
  เลขประจ าตัวประชาชน     (บาท) วันที่ เลขที่ สนับสนุน  
1 3440600535267 นส.จันเพ็ญ มะลี ค่าถ่ายเอกสารร่างแผนด าเนินงานประจ าปี 2564 1,200 15 ตค.63 480/15 3  
      ประกอบการประชุมพิจารณาร่างแผนฯ          
2 3440800033371 นางสากล เอสดี ค่าพวงมาลาดอกไม้สด 13 ตค.63 1,000 15 ตค.63 480/15 3  
      เฉลิมพระเกียรติวัดบ้านหนองบัวน้อย          
3 1440800184224 นส.สกาวเดือน เอ้ือนไธสง ค่าจัดเลี้ยงรับรองส าหรับการประชุมพิจารณา 600 28 ตค.63  9/5 3  
      ร่างแผนฯ          
4 1440800184224 นส.สกาวเดือน เอ้ือนไธสง ค่าจัดเลี้ยงรับรองส าหรับการประชุมสภา 875  30 ตค.63  9/5 3  
      สมัยสามัญ 3 ประจ าปี 2563          
5 3440800033371 นางสากล เอสดี ค่าพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวัน 500  30 ตค.63    - 3  
      พระราชสมภพครบ 120 ฯ          
6 3440800033371 นางสากล เอสดี ค่าพวงมาลาดอกไม้สด วันปิยมหาราช 1,000  30 ตค.63    - 3  
      23 ตค.63          
7 1309900042927 นส.กนกลักษณ์ วัจนศิริเสถียร ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดท าเอกสาร 108,000  3 พย.63  - 1  
      จ านวน 12 เดือน          
8 3440800511213 นายทวี บัวพรม ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ 107,700  3 พย.63  - 1  
      จ านวน 12 เดือน          
9 3440800514204 นางล าใย มะลิสิน ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดฯ 108,000  3 พย.63    - 1  
      จ านวน 12 เดือน          
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ล าดับ
ที ่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง เหตุผล  
  เลขประจ าตัวประชาชน     (บาท) วันที่ เลขที่ สนับสนุน  

10 3440900064138 นายคมกฤษ แสงดวงตา ป้ายไวนลิรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ 1,200  10 พย.63  11/63 3  
      ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"     5    

11 ๐ ๔๔๓๕ ๔๗๐๐๐ ๓๓ ๑ หจก.โชคศิริ ออยล์ ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000  30 พย.63    - 1  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564          

12 ๐ ๔๔๓๕ ๔๗๐๐๐ ๓๓ ๑ หจก.โชคศิริ ออยล์ ค่าจัดซื้อน้ ามนัส าหรับพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 40,000  8 ธค.63    - 1  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564          

13 ๐ ๔๔๓๕ ๔๗๐๐๐ ๓๓ ๑ หจก.โชคศิริ ออยล์ ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงในการป้องกันและแก้ไข 30,000 21 ธค.63    - 1  
      ปัญหาภัยแล้ง ปี 64          

14 3440800033371 นางสากล เอสดี ค่าพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  500 21 ธค.63    - 3  
       5 ธันวาคม 63          
        470,575        

         



 

 

 

 


