ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขวาวใหญ่
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
----------------------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา ๙๘ บั ญญั ติ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศผลผู้ ช นะการจัด ซื้ อ จัด จ้ า งหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บการคัด เลื อ ก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสื อ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลขวาวใหญ่ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 . เดือนธันวาคม
.

พ.ศ. 2564

(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อานวยการกองคลังรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขวาวใหญ่

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขวาวใหญ่ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษี/
ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง
สนับสนุน
เลขประจาตัว
ประชาชน
ที่จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เลขที่
เหตุผล
4,250 ที่สร76901
3320900497167 นางบุญเลี้ยง นับวันดี
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง
8 ต.ค 2564
3320100534009 ร้านมายาเจ็ท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
2,258 ที่สร76901
8 ต.ค 2564
3320100534009 ร้านมายาเจ็ท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
1,350 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
1320100047357 นางสาวงามตา ทองสุก
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง
5,280 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
3320100534009 ร้านมายาเจ็ท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
450 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
5490300031502 นางสาวสุพรรณิกา มูลสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง
5,820 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
3320900138981 นายบุญมี ดีสม
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง
1,200 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
1320100047357 นางสาวงามตา ทองสุก
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง
7,380 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
3320900497167 นางบุญเลี้ยง นับวันดี
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง
7,380 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
3320900497191 นายพงษ์ศักดิ์ นับวันดี
ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ฯ
3,500 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
3320100534009 ร้านมายาเจ็ท
ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
1,500 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
3100800788196 ร้านรักฮะ
ค่าวัสดุในการอบรม การเลือกตั้ง
2,000 ที่สร76901 22 พ.ย 2564
3320100534009 ร้านมายาเจ็ท
ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
450.00 ที่สร76901 22 พ.ย 2564

14 0325554000450
15 0323561000522

บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัดชัยเจริญรุ่งเรือง

ค่าเช็คสภาพรถยนต์กู้ชีพหายเลชขทะเบียน กง594
สุรินทร์
ค่าจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์

3,667
4,173

4-พ.ย.-64
28-ต.ค.-64

จ3/2565
ซ7/2564

16 0325542000158
17 1102700168949
18 0323539000329

บริษัทคุณเฮง ยานยนต์สุรินทร์ฯ
นายศุทธิกุล ทิพยปัญญานุกุล
หจก.เจริญสุขปิโตรเลียม

ค่าเช็คสภาพรถจักรยายนยนต์ จานวน 2 คัน
ค่าจัดซื้อน้าดืม่
ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพิลง

960.88
25-ต.ค.-64
1,283 ที่สร76901
10,748.60
30-พ.ย.-64
63,650.48

จ2/2565
ธ.ค.-64
14/2565

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขวาวใหญ่ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/
ชื่อผู้ประกอบการ
รายการพัสดุทจี่ ัดซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง
สนับสนุน
เลขประจาตัวประชาชน
ทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เลขที่
เหตุผล
3320900497167
นางบุญเลี้ยง นับวันดี
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการเลือกตัง้
4,250 ทีส่ ร76901
8 ต.ค 2564
3320100534009
ร้านมายาเจ็ท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
2,258 ทีส่ ร76901
8 ต.ค 2564
3320100534009
ร้านมายาเจ็ท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
1,350 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
1320100047357
นางสาวงามตา ทองสุก
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการเลือกตัง้
5,280 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
3320100534009
ร้านมายาเจ็ท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
450 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
5490300031502
นางสาวสุพรรณิกา มูลสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการเลือกตัง้
5,820 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
3320900138981
นายบุญมี ดีสม
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง
1,200 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
1320100047357
นางสาวงามตา ทองสุก
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการเลือกตัง้
7,380 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
3320900497167
นางบุญเลี้ยง นับวันดี
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการเลือกตัง้
7,380 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
3320900497191
นายพงษ์ศกั ดิ์ นับวันดี
ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ฯ
3,500 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
3320100534009
ร้านมายาเจ็ท
ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
1,500 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
3100800788196
ร้านรักฮะ
ค่าวัสดุในการอบรม การเลือกตัง้
2,000 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
3320100534009
ร้านมายาเจ็ท
ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
450.00 ทีส่ ร76901 22 พ.ย 2564
0325554000450
0323561000522
0325542000158
1102700168949
0323539000329

บริษทั มิตซู แสนรุ่งเรือง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัดชัยเจริญรุ่งเรือง
บริษทั คุณเฮง ยานยนต์สรุ ินทร์ฯ
นายศุทธิกลุ ทิพยปัญญานุกลุ
หจก.เจริญสุขปิโตรเลียม

ค่าเช็คสภาพรถยนต์กชู้ พี หายเลชขทะเบียน กง594 สุรินทรื
ค่าจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์
ค่าเช็คสภาพรถจักรยายนยนต์ จานวน 2 คัน
ค่าจัดซื้อน้าดืม่
ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพิลง

3,667
4-พ.ย.-64
4,173
28-ต.ค.-64
960.88
25-ต.ค.-64
1,283 ที่สร76901
10,748.60
30-พ.ย.-64
63,650.48

จ3/2565
ซ7/2564
จ2/2565
ธ.ค.-64
14/2565

