


รายละเอียดแนบท�ายประกาศผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป$นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)       

องค1การบริหารส3วนตําบลโนนสมบูรณ1 อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

ลําดับที่ 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษี/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

ชื่อผู�ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ�าง 
จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ�าง 

เอกสารอ�างอิง 
เหตุผลสนับสนุน 

วันที่ เลขที่ 
1 5340700008444 ร
านที.ซี.คอม จ
างทําป�ายโครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม          
ประจําป" 2564 จัดโครงการใน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ 
วัดป,านาแก หมู0ที่ 2 ตําบลโนน
สมบูรณ4 อําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

500.00 7 ก.ค. 64 085/64 1 

2  5340700008444 ร
านที.ซี.คอม จ
างทําป�ายไวนิลประชาสัมพันธ4
กําหนดจัดกิจกรรมรณรงค4
ป�องกันโรคลัมป"สกิน (Lumpy 
Skin Disease) พื้นที่ตําบลโนน
สมบูรณ4 ประจําป" พ.ศ. 2564 

500.00 7 ก.ค. 64 087/64 1 

3 3330300615304 ร
านทอฝNน ซื้อวัสดุอุปกรณ4งานบ
านงานครัว 4,850.00 8 ก.ค. 64 115/64 1 
4 5340700008444 ร
านที.ซี.คอม จ
างทําป�ายโครงการเฝ�าระวัง

ป�องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) ประจําป"งบประมาณ 
2564 

4,000.00 12 ก.ค. 64 088/64 1 

5 3330300615304 ร
านทอฝNน ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 2,000.00 13 ก.ค. 64 118/64 1 
6 5340700008444 ร
านที.ซี.คอม จ
างทําป�ายโครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ
าอยู0หัว ในหลวงรัชกาลที่ 
10 ประจําป" 2564ของศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กบ
านนาแก สังกัด
กองการศึกษาฯ 

4,200.00 14 ก.ค. 64 089/64 1 
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ลําดับที่ 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษี/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

ชื่อผู�ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ�าง 
จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ�าง 

เอกสารอ�างอิง 
เหตุผลสนับสนุน 

วันที่ เลขที่ 
7  0343560004001 หจก. ลัคกี้เครื่องเขียน ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองช0าง) 1,375.00 15 ก.ค. 64 121/64 1 
8 534070009032 ร
าน คฑาวุฒิการค
า จ
างซ0อมบํารุงรักษาครุภัณฑ4

สํานักงาน (ครุภัณฑ4เครื่องปริ้น
เตอร4) รหัสครุภัณฑ4 495-62-
0028 

400.00 6 ส.ค. 64 090/64 1 

9 1340700063507 ร
านวุธโฆษณา จ
างทําป�ายประชาสัมพันธ4
โครงการจัดงานวันแม0แห0งชาติ ใน
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 

600.00 4 ส.ค. 63 089/63 1 

10 5340700008444 ร
านที.ซี.คอม จ�างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกใน
โครงการรักน้ํา รักป�า รักษา
แผ�นดิน ประจําป! 2563 

2,400.00 9 ส.ค. 64 091/64 1 

11 1349900526941 นางสาวจริงใจ  ไชยวิเศษ จ
าง เหมาประกอบอาหารว0าง
เครื่องดื่มไม0มีแอลกอฮอล4 และ
ค0 า อ า ห า ร ก ล า ง วั น  สํ า ห รั บ
ผู
 เข
าร0วมโครงการรักน้ํา รักป,า 
รักษาแผ0นดิน ประจําป" 2563 

4,500.00 4 ส.ค. 63 091/63 1 

12 0343560004001 หจก. ลัคกี้เครื่องเขียน ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 4,710.00 11 ส.ค. 64 131/64 1 
11 1340700579171 ร
านศรีโกศล 5 วัสดุก0อสร
าง ซื้อวัสดุก0อสร
าง 3,710.00 18 ส.ค. 64 132/64 1 
12 0343560004001 หจก. ลัคกี้เครื่องเขียน ซื้อวัสดุอุปกรณ4งานบ
านงานครัว 2,025.00 18 ส.ค. 64 133/64 1 
13 1340700579171 ร
านศรีโกศล 5 วัสดุก0อสร
าง ซื้อวัสดุก0อสร
าง 3,065.00 19 ส.ค. 64 134/64 1 
14 0343560004001 หจก. ลัคกี้เครื่องเขียน ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 1,868.00 23 ส.ค. 64 138/64 1 
15 3330300615304 ร
านทอฝNน ซื้ อห นั งสื่ อ เ รี ยนสํ าหรั บ ศูนย4

พัฒนาเด็กเล็กบ
านสวนสวรรค4 
3,600.00 1 ก.ย. 64 141/64 1 
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ลําดับที่ 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษี/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

ชื่อผู�ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ�าง 
จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ�าง 

เอกสารอ�างอิง 
เหตุผลสนับสนุน 

วันที่ เลขที่- 
16 5340700008444 ร
านที.ซี.คอม จ�างทําป/ายไวนิลโครงการส�งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 

600.00 1 ก.ย. 64 094/64 1 

17 3340701600707 ร
านศยามล จ�างทําตรายาง (กองคลัง) ของ
องค?การบริหารส�วนตําบลโนน
สมบูรณ? 

800.00 10 ก.ย. 64 100/64 1 

18 5340700008444 ร
านที.ซี.คอม จ�างทําป/ายอะคริลิคไดมิทสติ๊ก
เกอร?นายกองค?การบริหารส�วน
ตําบลโนนสมบูรณ? และป/ายปลัด
องค?การบริหารส�วนตําบลโนน
สมบูรณ? 

3,000.00 16 ก.ย. 64 101/64 1 

19 3310400019771 ร
านบุญส0งเครื่องเย็น จ�างซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ?
สํานักงาน ครุภัณฑ?
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน ห�อง
กองคลัง ห�องรองปลัด ห�องปลัด 
ห�องสํานักปลัด ส�วนการศึกษาฯ 
ห�องประชุมสภา ห�องนายก ห�อง
รองนายก และห�องกิจการสภา 
จํานวน 12 เครื่อง 

4,500.00 20 ก.ย. 64 103/64 1 

20 3310400019771 ร
านบุญส0งเครื่องเย็น จ�างซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ?
สํานักงาน ครุภัณฑ?
เครื่องปรับอากาศสํานักงาน ห�อง
กองช�าง รหัสครุภัณฑ? 420-46-
0003 และรหัสครุภัณฑ?  420-
57-0013 จํานวน 2 เครื่อง 

700.00 21 ก.ย. 64 104/64 1 




