
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่   
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

         เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
                และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  

ประจ าไตรมาสที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   (เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2564    ถึง เดือนธันวาคม      พ.ศ. 2564) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
 

                                           ประกาศ ณ วันที่    29   . เดือนธันวาคม     พ.ศ. 2564 
. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                              
 

                                                            (นางรัชนีพร  ชัยพรม) 
                                                            ผู้อ านวยการกองคลังรักษาราชการแทน 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ 

 
 
 
 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1    (เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2564  ถึง เดือนธันวาคม      พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  

ล าดับ 
เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม    เอกสารอ้างอิง สนับสนุน 

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน     ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่ เหตุผล 
1 3320900497167 นางบุญเลี้ยง นับวันดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง 4,250 ที่สร76901 8 ต.ค 2564   
2 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์ 2,258 ที่สร76901 8 ต.ค 2564   

3 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์ 1,350 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

4 1320100047357 นางสาวงามตา ทองสุก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง 5,280 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

5 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์ 450 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

6 5490300031502 นางสาวสุพรรณิกา มูลสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง 5,820 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

7 3320900138981 นายบุญม ี ดีสม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 1,200 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

8 1320100047357 นางสาวงามตา ทองสุก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง 7,380 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

9 3320900497167 นางบุญเลี้ยง นับวันดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการเลือกตั้ง 7,380 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

10 3320900497191 นายพงษ์ศักดิ ์ นับวันดี ค่าจ้างเหมาจดัตกแต่งสถานท่ีฯ 3,500 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

11 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์ 1,500 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

12 3100800788196 ร้านรักฮะ ค่าวัสดุในการอบรม การเลือกตั้ง 2,000 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

13 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์ 450.00 ที่สร76901 22 พ.ย 2564   

14 0325554000450 บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง จ ากัด 
ค่าเช็คสภาพรถยนต์กู้ชีพหายเลชขทะเบียน  กง594 
สุรินทร ์ 3,667 4-พ.ย.-64 จ3/2565   

15 0323561000522 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชัยเจรญิรุ่งเรือง ค่าจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร ์ 4,173 28-ต.ค.-64 ซ7/2564   



16 0325542000158 บริษัทคุณเฮง ยานยนตส์ุรินทร์ฯ ค่าเช็คสภาพรถจักรยายนยนต ์จ านวน 2 คัน          960.88  25-ต.ค.-64 จ2/2565   

17 1102700168949 นายศุทธิกุล ทิพยปัญญานุกุล ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ 1,283 ที่สร76901 ธ.ค.-64   

18 0323539000329 หจก.เจริญสุขปิโตรเลียม ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพิลง 10,748.60 30-พ.ย.-64 14/2565   

        
    
63,650.48        

        

         

 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม    เอกสารอา้งองิ สนับสนุน
ที่ เลขประจ าตัวประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่ เหตุผล

1 3320900497167 นางบญุเล้ียง นับวนัดี ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการเลือกต้ัง 4,250 ทีส่ร76901 8 ต.ค 2564

2 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ 2,258 ทีส่ร76901 8 ต.ค 2564

3 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1,350 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

4 1320100047357 นางสาวงามตา ทองสุก ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการเลือกต้ัง 5,280 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

5 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ 450 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

6 5490300031502 นางสาวสุพรรณิกา มูลสาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการเลือกต้ัง 5,820 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

7 3320900138981 นายบญุมี  ดีสม ค่าเชา่เคร่ืองขยายเสียง 1,200 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

8 1320100047357 นางสาวงามตา ทองสุก ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการเลือกต้ัง 7,380 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

9 3320900497167 นางบญุเล้ียง นับวนัดี ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการเลือกต้ัง 7,380 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

10 3320900497191 นายพงษ์ศักด์ิ  นับวนัดี ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ฯ 3,500 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

11 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าจ้างจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1,500 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

12 3100800788196 ร้านรักฮะ ค่าวสัดุในการอบรม การเลือกต้ัง 2,000 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

13 3320100534009 ร้านมายาเจ็ท ค่าจ้างจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 450.00 ทีส่ร76901 22 พ.ย 2564

14 0325554000450 บริษทั มิตซู แสนรุ่งเรือง จ ากดั ค่าเชค็สภาพรถยนต์กูช้พีหายเลชขทะเบยีน  กง594 สุรินทรื 3,667 4-พ.ย.-64 จ3/2565

15 0323561000522 หา้งหุ้นส่วนจ ากดัชยัเจริญรุ่งเรือง ค่าจัดซ้ือวสัดุหมึกคอมพวิเตอร์ 4,173 28-ต.ค.-64 ซ7/2564

16 0325542000158 บริษทัคุณเฮง ยานยนต์สุรินทร์ฯ ค่าเชค็สภาพรถจักรยายนยนต์ จ านวน 2 คัน 960.88         25-ต.ค.-64 จ2/2565

17 1102700168949 นายศุทธกิลุ ทพิยปญัญานุกลุ ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืม 1,283 ที่สร76901 ธ.ค.-64

18 0323539000329 หจก.เจริญสุขปิโตรเลียม ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 10,748.60 30-พ.ย.-64 14/2565

63,650.48    

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1    (เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2564  ถึง เดือนธนัวาคม      พ.ศ. 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูม ิจังหวัดสุรินทร์ 

 


