


วันที่ เลขที่

1 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้า้ด่ืมชนดิถัง จ้านวน 55 ถัง ประจ้าเดือน
 มิถุนายน 2564 ที่ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองแสง

550.00               ๑ มิ.ย. ๖๔ 0788/2564

2 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้า้ด่ืมชนดิถัง จ้านวน 240 ถัง 
ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนอนบุาล
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแสง

2,400.00            ๑ มิ.ย. ๖๔ 0789/2564

3 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการฝึกอบรมประชาชนต้าบลหนอง
แสงผลิตพันธ์ข้าวอินทรีย์

720.00               ๘ ก.ค. ๖๔ 0790/2564

4 3440900238896 นางอนงค์ โสระวิสัย โครงการฝึกอบรมประชาชนต้าบลหนอง
แสงผลิตพันธ์ข้าวอินทรีย์

630.00               ๘ ก.ค. ๖๔ 0791/2564

เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ้าไตรมาสที่    4   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  ถึง   เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564      

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแสง
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

5 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส้าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้า้มันเคร่ือง น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

1,000.00            ๘ ก.ค. ๖๔ 0792/2564

6 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้า้มันเคร่ือง 
น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ ส้าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00            ๘ ก.ค. ๖๔ 0793/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

7 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองท้าน้า้ร้อนเย็น 
หมายเลขครุภณัฑ์ 439620010 ,ประตู
หอ้งประชุมและประตูหอ้งศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต้าบลหนองแสง จ้านวน
 1 โครงการ รายละเอียดตามใบส่ังจ้าง

4,950.00            ๘ ก.ค. ๖๔ 0794/2564

8 3300300250756 ยิ่งเจริญแอร์ จ้างซ่อมบ้ารุงเคร่ืองปรับอากาศ (กอง
สวัสดิการฯ) หมายเลขครุภณัฑ์ 
420620069 โดยซ่อมบอร์ด
อินเวอร์เตอร์ชุดระบายความเย็น

1,500.00            ๘ ก.ค. ๖๔ 0795/2564

9 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ (3) ค่าจ้างเหมาท้าปา้ยต่าง ๆ 288.00               ๙ ก.ค. ๖๔ 0799/2564

10 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการก้าจัดวัชพืชเพื่ออนรัุกษ์แหล่งน้า้ 360.00               ๑๙ ก.ค. ๖๔ 0801/2564

11 1440900013936 ร้านธนเกียรติรุ่งโรจน์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนอนบุาล 
อบต.หนองแสง) จ้านวน 8 รายการ 
รายละเอียดตามใบส่ังซ้ือ

2,400.00            ๒๒ ก.ค. ๖๔ 0804/2564

12 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ส้านกัปลัด) 
จ้านวน 4 รายการ รายละเอียดตามใบส่ังซ้ือ

1,155.00            ๒๓ ก.ค. ๖๔ 0807/2564

13 1440900013936 ร้านธนเกียรติรุ่งโรจน์ ซ้ือตลับหมึกปร้ินเตอร์ Toner RE HP 
05ACE505A/CF280A หมายเลข
ครุภณัฑ์ 416530036 จ้านวน 1 ตลับ

950.00               ๒๗ ก.ค. ๖๔ 0809/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

14 3440900155915 ร้านธนเกียรติรุ่งโรจน์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภณัฑ์ 416540039 โดย
เปล่ียนการ์ดไวเลส Wireless PCle 
Adapter TPLink N300 และลงโปรงแก
รมวินโดวนพ์ร้อมสแกนไวรัส

1,450.00            ๒๙ ก.ค. ๖๔ 0810/2564

15 3440900155915 ร้านธนเกียรติรุ่งโรจน์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภณัฑ์ 416610072 โดยลง
โปรงแกรมวินโดวนพ์ร้อมสแกนไวรัส

500.00               ๒๙ ก.ค. ๖๔ 0811/2564

16 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส้าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้า้มันเคร่ือง น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

4,400.00            ๒๙ ก.ค. ๖๔ 0812/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

17 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้า้มันเคร่ือง 
น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ ส้าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00            ๒๙ ก.ค. ๖๔ 0813/2564

18 1440900003663 ร้านธนเกียรติรุ่งโรจน์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภณัฑ์ 416560044 โดย
เปล่ียน SSD 256 GB พร้อมลงวินโดวน ์
และเปล่ียนชุดจ่ายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย 
620 W

2,650.00            ๒๙ ก.ค. ๖๔ 0814/2564

19 3440900155915 ร้านธนเกียรติรุ่งโรจน์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ้านวน 3 
รายการ รายละเอียดตามใบส่ังซ้ือ

2,140.00            ๒๙ ก.ค. ๖๔ 0815/2564

20 3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 1,230.00            ๓๐ ก.ค. ๖๔ 0818/2564

21 3440900155915 ร้านธนเกียรติรุ่งโรจน์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริม
การเกษตร) WiFi Repeater ตัวขยาย
สัญญาณ รีพีทเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง

1,450.00            ๓ ส.ค. ๖๔ 0820/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

22 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในหอ้ง
ท้างานกองคลังองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองแสง จ้านวน 1 โครงการ

880.00               ๓ ส.ค. ๖๔ 0822/2564

23 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปัม๊น้า้ภายใน
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแสง 
จ้านวน 1 โครงการ

1,050.00            ๖ ส.ค. ๖๔ 0823/2564

24 1440900006191 นายครณ์ พาดีจันทร์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 840.00               ๖ ส.ค. ๖๔ 0829/2564

25 3440900023776 นายจ้านงค์ สืบสุนทร ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 840.00               ๖ ส.ค. ๖๔ 0830/2564

26 1341100003903 นายพิบลูย์ กีฬา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 960.00               ๖ ส.ค. ๖๔ 0831/2564

27 3341800131293 นายโสภณ ทองเกตุ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 840.00               ๖ ส.ค. ๖๔ 0832/2564

28 3341800131293 นายสุจินต์ สาดแล่น ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 840.00               ๖ ส.ค. ๖๔ 0833/2564

29 3341800131293 นายดิษฐพล อ้าพินธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 840.00               ๖ ส.ค. ๖๔ 0835/2564

30 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา วัสดุส้านกังาน (กองส่งเสริมการเกษตร) 
จ้านวน 12 รายการ (ตามรายละเอียด
ใบส่ังซ้ือ)

4,790.00            ๙ ส.ค. ๖๔ 0836/2564

31 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา วัสดุส้านกังาน (ส้านกัปลัด) จ้านวน 4 
รายการ (ตามรายละเอียดใบส่ังซ้ือ)

3,846.00            ๙ ส.ค. ๖๔ 0837/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

32 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้า้ด่ืมชนดิถัง จ้านวน 63 ถัง ประจ้าเดือน
 กรกฎาคม 2564 ที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองแสง

630.00               ๓๐ มิ.ย. ๖๔ 0838/2564

33 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้า้ด่ืมชนดิถัง จ้านวน 65 ถัง ประจ้าเดือน
 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนและโรงเรียนอนบุาลองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองแสง

650.00               ๒ ก.ค. ๖๔ 0839/2564

34 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ซ้ือกระปกุเอ็นตัดหญ้า พร้อมเอ็น (ส้านกั
ปลัด) จ้านวน 1 อัน

480.00               ๑๐ ส.ค. ๖๔ 0840/2564

35 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 1,595.00            ๑๐ ส.ค. ๖๔ 0841/2564

36 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส้าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้า้มันเคร่ือง น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

3,000.00            ๑๖ ส.ค. ๖๔ 0844/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

37 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้า้มันเคร่ือง 
น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ ส้าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00            ๑๖ ส.ค. ๖๔ 0845/2564

38 3440900948591 นางจงดี สืบสุนทร ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 840.00               ๖ ส.ค. ๖๔ 0846/2564

39 1440900013936 ร้านธนเกียรติรุ่งโรจน์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้านกัปลัด) จ้านวน 
5 รายการ รายละเอียดตามใบส่ังซ้ือ

4,850.00            ๒๔ ส.ค. ๖๔ 0856/2564

40 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส้าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้า้มันเคร่ือง น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

5,200.00            ๒๕ ส.ค. ๖๔ 0859/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

41 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้า้มันเคร่ือง 
น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ ส้าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

3,000.00            ๒๕ ส.ค. ๖๔ 0860/2564

42 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 360.00               ๒ ก.ย. ๖๔ 0865/2564

43 3440900948591 นางจงดี สืบสุนทร ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 760.00               ๖ ก.ย. ๖๔ 0869/2564

44 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้า้ด่ืมชนดิถัง จ้านวน 64 ถัง ประจ้าเดือน
 สิงหาคม 2564 ที่ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองแสง

640.00               ๓๐ ก.ค. ๖๔ 0871/2564

45 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้า้ด่ืมชนดิถัง จ้านวน 58 ถัง ประจ้าเดือน
 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียนและโรงเรียนอนบุาลองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองแสง

580.00               ๓๐ ก.ค. ๖๔ 0872/2564

46 5440900041207 ร้านโฟกัสส่ือศึกษา ซ้ือวัสดุการเกษตร (โรงเรียนอนบุาล อบต.
หนองแสง) จ้านวน 14 รายการ 
รายละเอียดตามใบส่ังซ้ือ

4,933.00            ๑๑ ก.ย. ๖๔ 0875/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

47 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส้าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้า้มันเคร่ือง น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

4,200.00            ๑๓ ก.ย. ๖๔ 0876/2564

48 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้า้มันเคร่ือง 
น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ ส้าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

9,000.00            ๑๔ ก.ย. ๖๔ 0878/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

49 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส้าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้า้มันเคร่ือง น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

3,000.00            ๒๘ ก.ย. ๖๔ 0887/2564

50 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้า้มันเคร่ือง 
น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ ส้าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

3,000.00            ๒๘ ก.ย. ๖๔ 0888/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

51 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส้าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้า้มันเคร่ือง น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

6,200.00            ๒๘ ก.ย. ๖๔ 0889/2564

52 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ้ากัด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าจัดซ้ือน้า้มันเชื้อเพลิง 
เพื่อใช้เติมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏกิูลและเคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น 
น้า้มันเคร่ือง น้า้มันหล่อล่ืน ฯลฯ ส้าหรับ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบยีน 
824193 มหาสารคาม

6,000.00            ๒๘ ก.ย. ๖๔ 0890/2564

53 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้า้ด่ืมชนดิถัง จ้านวน 38 ถัง ประจ้าเดือน
 กันยายน 2564 ที่ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองแสง

380.00               ๓๑ ส.ค. ๖๔ 0891/2564



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ้านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล้าดับท่ี

54 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้า้ด่ืมชนดิถัง จ้านวน 31 ถัง ประจ้าเดือน
 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียนและโรงเรียนอนบุาลองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองแสง

310.00               ๓๑ ส.ค. ๖๔ 0892/2564

รวม 124,057.00       


