V .
V '

ช

่ผ

์*

ฟ

้^

.

/

2

5

6

2

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรือ่ ง ประกาศผลผูข้ บะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกและสาระสำคัญ ของสัญ ญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๖๒) (เพิม่ เติม)
ตามพระราขบัญ ญ้ตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๙๘ บัญ ญ้ตใิ ห้หน่วยงานของรัฐประกาศผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ รมบัญ ชีกลางกำหนด นัน้
เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอประกาศผลผูช้ นะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(บายประสงค์ โพธิม้ ศิ ริ )ิ
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาส ที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
สำคับที่

เลขประจำตัว ผู้เลืย ภาษี/
เลขประจำคัวประขาขน

ขื่อผู้ประกอบการ

๑
๒
๓
๔
๕

๓๓๐๙๖๐๐๐๓๘๔๐๘
๓๓๐๙๖๐๐๐๗๕๒๖๕
๓๓๐๑๐๐๐๗๖๖๖๗๗
๓๓๐๙๖๐๐๐๒๕๐๗๑
๙๙๔๐๐๐๓๑๐๒๐๐

ร้านสุภาภรณ์พานิซ
นางบุญ ช่วย ท่อนพุทรา
ร้านโนนสูง อิงท์เจ็ท
นางสุคนธี เกยด่านกลาง
สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด

๖

๓๓๐๑๐๐๐๗๖๖๖๗๗

ร้านโนนสูง อิงท์เจ็ท

๗
๘

๓๓๐๙๖๐๐๐๓๑๓๕๗
๓๓๐๑๐๐๐๗๖๖๖๗๗

ร้านลิม้ จิบง้วน-หงษีฟา้
ร้านโนนสูง อิงท์เจ็ท

๙
๑๐
๑๑

๓๓๐๑๐๐๐๔๐๓๗๒๘
๓๓๐๒๐๐๐๕๗๐๗๔๙
๐๓๐๕๕๖๑๐๐๐๒๙๐

๑๒

๙๙๔๐๐๐๓๑๐๒๐๐

๑๒
๑๓

๓๓๐๙๖๐๐๐๓๘๔๐๘
๓๓๐๒๐๐๐๕๗๐๗๔๙

ร้านขวัญขัยลังฆภัณฑ์
ร้านลักษ์บริการ
บริษทั ภัทรกิจ ๑๙๙๕ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด ค่านํา้ มันเซือ้ เพลิง สำนักปลัดเทศบาล
เดือน มิถนุ ายน ๒๕๖๒
ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
ร้านสุภาภรณ์พานิข
ค่าจ้างเหมาเช่าเต็น ท์พ ร้อมติดตัง้
ร้านลักษับริการ

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

ค่าสังฆทานถวายพระสงฆ์
ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ (ปีนโต)
จ้างเหมาจัด ทำฟ้าย (โครงการวันเทศบาล)
ค่าดอกไม้ถวายพระสงฆ์
ค่านํา้ มันเซือ้ เพลิง สำนักปลัดเทศบาล
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาจัด ทำฟ้าย (โครงการวันสำคัญ
ของซาติฯ พระราขพิธบี รมราซาภิเษกฯ)
ซือ้ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
จ้างเหมาจัด ทำป้าย (โครงการวันสำคัญ
ของซาติฯ พระราซพิธบี รมราซากิเษกฯ)
ค่าพานดอกไม้สดธูปเทียนแพ ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาเช่าเต็น ท์พ ร้อมติดตัง้
ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง จำนวน ๓ รายการ

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง
๔,๕๐๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐
๘๐๐.๐๐
๒๒๐.๐๐
๓,๘๕๖.๖๐

เอกสารอ้างอิง
วันที่
ใบสั่งซื้อ /จ้าง
เลขที่
๒๒-เม.ย.-๖๒ ๑๖๕/ ๒๕๖๒
๒๒-เม.ย.-๖๒ ๑๖๗/ ๒๕๖๒
๒๒-เม.ย.-๖๒
๒๔-เม.ย.-๖๒
๒๔-เม.ย.-๖๒ ๑๗๒/ ๒๕๖๒
-

๔,๗๕๗.๐๐ ๒๕-เม.ย.-๖๒

-

๒,๔๒๐.๐๐
๔๐๐.๐๐

๓-พ.ค.-๖๒
๓-พ.ค.-๖๒

๑๘๒/ ๒๕๖๒
-

๔,๒๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๑,๗๕๙.๐๐

๒-พ.ค.-๖๒
๓-พ.ค.-๖๒
๑-พ.ค.-๖๒

๑/ ๒๕๖๒
๑๗๖/ ๒๕๖๒

๒,๕๘๐.๒๕ ๒๒-พ.ค.-๖๒

๑/ ๒๕๖๒

๔,๘๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐

๔/ ๒๕๖๒
๔/๒๕๖๒

๓๐-พ.ค.-๖๒
๓๑-พ.ค.-๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำไตรมาส ที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
สำคับที่

เลขประจำตัว ผู้เลืย ภาษี/
เลขประจำตัวประขาขน

ขื่อผู้ประกอบการ

(5)๕
(5)๕

๓๓๐๑๐๐๐๔๐๓๗๒๘
๓๓๐๑๐๐๐๗๖๖๖๗๗

ร้านขวัญขัยสังฆภัณฑ์
ร้านโนนสูง อิงท์เจ็ท

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๓๓๐๑๑๐๐๒๒๕๓๕๐
๓๓๐๙๖๐๐๐๔๕๔๖๓
๐๓๐๓๕๓๑๐๐๐๑๑๗
๐๓๐๕๕๔๗๐๐๑๐๒๑
๓๓๐๙๖๐๐๐๑๑๑๐๑
๓๓๐๑๐๐๐๗๖๖๖๗๗
๐๙๙๔๐๐๐๓๑๐๒๐๐

นางสมพิศ รัตนวิชยั
เฮียบเฮงเซ็น เตอร์
หจก.โตโยต้าโคราซ ๑๙๘๘
บ.นาซ่าไฟร้เปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จ.
นายเฉลิม เสมา
ร้านโนนสูง อีงท้เจ็ท
สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด

๒๓

๐๙๙๔๐๐๐๓๑๐๒๐๐

สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด

๒๔

๓๓๐๙๖๐๐๐๒๕๓๐๖

นายสำฤทธี้ กมลกลาง

๒๕

๓๓๐๙๖๐๐๐๒๕๓๐๖

นายสำฤทธี้ กมลกลาง

๒๖

๐๙๙๔๐๐๐๓๑๐๒๐๐

สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

ค่าพานดอกไม้สดธูปเทียนแพ ฯลฯ
จ้างเหมาจัด ทำป้าย (โครงการวันสำคัญ
ของซาติฯ วันเฉลิมพระขนมพรรษา)
ค่านํา้ ดืม่
ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง จำนวน ๒ รายการ
ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นค ๖๕๗๔ นม.
อัดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์
จ้างเหมาเข่าเต็น ท์
จ้างเหมาจัดทำป้าย
ค่านํา้ มันเซือ้ เพลิง ป้องกันฯ
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ค่านํา้ มันเซือ้ เพลิง เทศกิจ
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซ่อมรถยนต์บรรทุกนํา้
หมายเลขทะเบียน ผท.๙๖๓๑ นม.
ซ่อมรถยนต์บรรทุกนํา้
หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นม.
ค่านํา้ มันเซือ้ เพลิง ป้องกันฯ
เดือน มิถนุ ายน ๒๕๖๒

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง
๔,๔๐๐.๐๐
๑,๑๓๘.๐๐

เอกสารอ้างอิง
วันที่
ใบสั่งซื้อ /จ้าง
เลขที่
๓๐-พ.ค.-๖๒
๓๐-พ.ค.-๖๒

๑,๓๐๐.๐๐
๖๕๒.๐๐
๔,๖๕๖.๖๔
๔๐๐๐.๐๐
๘๐๐.๐๐
๓๕๐๐.๐๐
๘,๑๔๗.๓๖

๓๐-พ.ค.-๖๒
๑๐-มิ.ย.-๖๒
๑๐-มิ.ย.-๖๒
๕ เม.ย. ๖๒
๕ เม.ย. ๖๒
๕ เม.ย. ๖๒
๒๔ เม.ย. ๖๒

๗/ ๒๕๖๒
๕/ ๒๕๖๒
๑๕๘/ ๒๕๖๒
๑๕๙/ ๒๕๖๒
๑๖๐/ ๒๕๖๒
๑๗๑/ ๒๕๖๒

๑,๐๕๐.๘๐ ๒๔ เม.ย. ๖๒

๑๗๐/ ๒๕๖๒

-

-

๑๐,๙๑๐.0๐ ๒๙ เม.ษ. ๖๒
๑๗,๔๐๐.๐๐

๒๑ พ.ค. ๖๒

๖,๖๐๒.๘๐ ๒๒ พ.ค. ๖๒

-

-

-

๓/ ๒๕๖๒

'

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาส ที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง

สำคับที่

เลขประจำคัว ผู้เลืย ภาษี/
เลขประจำตัวประซาขน

๒๗

๐๙๙๔๐๐๐๓๑๐๒๐๐

ชื่อผู้ประกอบการ

รายการพัส ดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด ค่านํา้ มันเซือ้ เพลิง เทศกิจ

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง
วันที่
ใบสั่งซื้อ /จ้าง
เลขที่
๗๖๘.๕๐ ๒๒ พ.ค. ๖๒
๒/ ๒๕๖๒

เดือน มิถนุ ายน ๒๕๖๒
๒๘

๓๓๐๑๐๐๐๗๖๖๖๗๗

ร้านโนนสูง อิงท์เจ็ท

จ้างเหมาจัด ทำบ้าย

๙๒๐.๐๐ ๓๑ พ.ค. ๖๒

๓/ ๒๕๖๒

๒๙

๓๓๐๑๐๐๐๗๖๖๖๗๗

ร้านโนนสูง อิงท์เจ็ท

จ้างเหมาจัด ทำบ้าย

๙๕๐.๐๐ ๓๐ พ.ค. ๖๒

๒/ ๒๕๖๒

๓๐

๐๓๐๕๕๖๑๐๐๐๒๙๐

บริษทั ภัทรกิจ ๑๙๙๕ จำกัด(สำนักงาบใหญ่) ซือ้ เทปสะท้อนแสง

๓,๕๐๐.๐๐

๓๐ พ.ค. ๖๒

๕/ ๒๕๖๒

๓®)

๓๓๐๙๖๐๐๐๒๕๓๐๖

นายสำฤทธี้ กมลกลาง

๕,๒๐๐.๐๐

๗ มิ.ย. ๖๒

-

ซ่อมรถยนต์บรรทุกนํา้
หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๒๕๓ นม.

๓๒

๐๓๐๕๕๓๘๐๐๐๐๕๐

บริษทั สงวนวงษ์ ๑๙๙๔ จำกัด ค่าแบตเตอรีร่ ถยนต์

๒,๘๐๐.๐๐

๑๗ มิ.ย. ๖๒

๑๘๖/ ๒๕๖๒

๓๓

๓๓๐๙๖๐๐๐๓๘๔๐๘

ร้านสุภาภรณ์พานิซ

วัสดุงานบ้านงานครัว

๒,๕๕๒.๐๐

๒๑ มิ.ย. ๖๒

๑๘๙/ ๒๕๖๒

๓๔

๓๓๐๑๐๐๐๗๖๖๖๗๗

ร้านโนนสูง อิงท์เจ็ท

จ้างทำบ้ายห้ามจำหน่ายสินค้า

๓๖๐.๐๐ ๒๗ มิ.ย. ๖๒

๒๐๒/ ๒๕๖๒

รวมเป็นเงิน

๑๒๒,๔๐๐.๙๕

