


รายละเอียดแนบท�ายประกาศผู�ชนะการจัดซื้อจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข�อตกลงเป$นหนังสือ 
ประจําไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)       
องค4การบริหารส6วนตําบลโนนสมบูรณ4 อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

ลําดับที่ 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษี/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

ชื่อผู�ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ�าง 
จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ�าง 

เอกสารอ�างอิง 
เหตุผลสนับสนุน 

วันที่ เลขที่ 
1 0343536001537 ห
างหุ
นส�วนจํากัดล้ําฟ�าโอเอ 

แอนด� สเตชั่นเนอรี่ 
ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 960.00 15 ต.ค. 64 005/65 1 

2  1340700579171 ร
านศรีโกศล 5 วัสดุก�อสร
าง ซื้อวัสดุก�อสร
าง 1,740.00 15 ต.ค. 64 006/65 1 
3 3340701600707 ร
านศยามล จ
างทําตรายาง (สํานักปลัด) 2,800.00 15 ต.ค. 64 010/65 1 
4 1340700579171 ร
านศรีโกศล 5 วัสดุก�อสร
าง ซื้อวัสดุอุปกรณ�บํารุงรักษาและ

ซ�อมแซมห
องน้ําหอประชุม 
700.00 18 ต.ค. 64 007/65 1 

5 1340700579171 ร
านศรีโกศล 5 วัสดุก�อสร
าง ซื้อวัสดุก�อสร
าง 1,190.00 18 ต.ค. 64 008/65 1 
6 3340100065319 ร
านวิศวุต โฆษณา ซื้อหมึกพิมพ�โครงการเลือกตั้ง

ขององค�กรปกครองส�วนท
องถิ่น 
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

4,500.00 18 ต.ค. 64 008/65 1 

7 3340701600707 ร
านศยามล จ
างทําตรายาง (กองคลัง) ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลโนน
สมบูรณ� (กองคลัง) 

1,100.00 19 ต.ค. 64 012/65 1 

8  3330300615304 ร
านทอฝBน ซื้อวัสดุอุปกรณ�ที่ใช
ในโครงการ
เลือกตั้งขององค�กรปกครองส�วน
ท
องถิ่น ประจําป?งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

3,280.00 25 ต.ค. 64 010/65 1 

9 3330300615304 ร
านทอฝBน ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 2,340.00 26 ต.ค. 64 012/65 1 
10 0343536001537 ห
างหุ
นส�วนจํากัดล้ําฟ�าโอเอ 

แอนด� สเตชั่นเนอรี่ 
ซื้อวัสดุไฟฟ�าและวิทยุ (กองช�าง) 2,100.00 2 พ.ย. 64 015/65 1 

 
 
 



-2- 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษี/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

ชื่อผู�ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ�าง 
จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ�าง 

เอกสารอ�างอิง 
เหตุผลสนับสนุน 

วันที่ เลขที่ 
11 3330300615304 ร
านทอฝBน ซื้อวัสดุอุปกรณ�ที่ใช
ในโครงการ

เลือกตั้งขององค�กรปกครองส�วน
ท
องถิ่น ประจําป?งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

144.00 8 พ.ย. 64 016/65 1 

12 3300500040135 ร
านโยธิน เอ็นเตอร�ไพส� จ
างทําป�ายไวนิลใช
ในโครงการ
เลือกตั้งขององค�กรปกครองส�วน
ท
องถิ่น ประจําป?งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1,500.00 8 พ.ย. 64 014/65 1 

13 3340700464834 ร
าน อ.กHอปป?I จ
างถ�ายเอกสารจากผู
รับจ
างข
าง
นอก ปริ้นแผ�นพับ (สี) การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท
องถิ่น และ
ผู
บริหารท
องถิ่น โครงการ
เลือกตั้งขององค�กรปกครองส�วน
ท
องถิ่น ประจําป?งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

550.00 8 พ.ย. 64 016/65 1 

14 1340700066417 ร
านโซนคอมพิวเตอร�แอนด�
เซอร�วิส 

จ
างซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ�
สํานักงาน (ครุภัณฑ�เครื่อง
คอมพิวเตอร�) (CPU) รหัส
ครุภัณฑ� 416-63-0054 และ
รหัสครุภัณฑ� 416-63-0055 

1,600.00 22 พ.ย. 64 018/65 1 

15 3300100846809 ร
านสบายดีเภสัช ซื้อวัสดุอุปกรณ�ป�องกันการแพร�
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โครงการเลือกตั้งของ
องค�กรปกครองส�วนท
องถิ่น 
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1,638.00 24 พ.ย. 64 023/65 1 
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ลําดับที่ 
เลขประจําตัวผู�เสียภาษี/ 
เลขประจําตัวประชาชน 

ชื่อผู�ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ�าง 
จํานวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ�าง 

เอกสารอ�างอิง 
เหตุผลสนับสนุน 

วันที่ เลขที่ 
16 0343536001537 ห
างหุ
นส�วนจํากัดล้ําฟ�าโอเอ 

แอนด� สเตชั่นเนอรี่ 
ซื้อวัสดุอุปกรณ�ใช
ในกิจกรรม 
เนื่องในวันคล
ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ�อแห�งชาติ 5 
ธันวาคม 2564 

3,650.00 2 ธ.ค. 64 027/65 1 

17 5340770009032 ร
าน คฑาวุฒิการค
า จ
างซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ�
สํานักงาน (ครุภัณฑ�เครื่อง
คอมพิวเตอร�) PC รหัสครุภัณฑ� 
416-57-0033 

450.00 3 ธ.ค. 64 022/65 1 

18 5341600112755 ร
าน คูณ พาณิชย� ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร�หรือ
การแพทย� 

3,900.00 9 ธ.ค. 64 028/65 1 

19 5340770009032 ร
าน คฑาวุฒิการค
า จ
างซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ�
สํานักงาน (ครุภัณฑ�เครื่อง
คอมพิวเตอร�) PC รหัสครุภัณฑ� 
416-58-0043 

3,500.00 13 ธ.ค. 64 023/65 1 

20 5340770009032 ร
าน คฑาวุฒิการค
า จ
างซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ�
สํานักงาน (ครุภัณฑ�เครื่องปริ้น
เตอร�) รหัสครุภัณฑ� 495-
6240033 

400.00 13 ธ.ค. 64 024/65 1 

21 5340770009032 ร
าน คฑาวุฒิการค
า จ
างซ�อมบํารุงรักษาครุภัณฑ�
สํานักงาน (ครุภัณฑ�เครื่อง
คอมพิวเตอร�) PC รหัสครุภัณฑ� 
416-57-0032 

450.00 20 ธ.ค. 64 025/65 1 

 
 




