


วันที่ เลขที่

1 3440900159996 นางเทวี ค าดวง (2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 4,600.00            ๑๑ ต.ค. ๖๔ 0003/2565
2 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด (1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 42,000.00          ๑๒ ต.ค. ๖๔ 0004/2565
3 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด (1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 42,000.00          ๑๒ ต.ค. ๖๔ 0005/2565
4 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00          ๑๒ ต.ค. ๖๔ 0006/2565
5 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00          ๑๒ ต.ค. ๖๔ 0007/2565
6 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00          ๑๒ ต.ค. ๖๔ 0008/2565
7 3440900039818 นางสุภาพร วรรณวงศ์ ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0012/2565
8 3440900187167 นางเสาวคนธ์ พวงสีเคน ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0013/2565
9 1440900158586 นางสาวนติย์สิน ีสุปะทัง ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0014/2565

10 1440900095631 นางสาวอุไลวรรณ จันทะจิต ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0015/2565
11 3440900582490 นายกิตติศักด์ิ โยวะ ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0016/2565

12 3440900042380 นายสมบรูณ์ ก ามหาวงษ์ ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0017/2565

13 3440900232553 นายสุรพล บพุโต ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0018/2565

14 1310800017914 นายบญุยงค์ ชุมเสนา ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 120,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0019/2565

15 1449900365598 นางสาวภทัราภรณ์ ไปมา ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0020/2565

เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
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16 3440900155672 นางสายญันท์ รังสร้อย ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 120,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0021/2565

17 3440900155915 นางสาวนติยา ประกิระโส ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 120,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0022/2565

18 3440601245041 นายธงเดช รังสร้อย ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 120,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0023/2565

19 3440900117380 นายนอ้ย ปาปะเก ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0024/2565

20 1440900183556 นางสาวสัญญาลักษณ์ แคนสังข์ ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0025/2565

21 1440900155889 นางสาวจินตนา โสระวิสัย ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0026/2565

22 3440900019256 นายฤทธิชัย สุทธิประภา ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0027/2565

23 3440900030217 นายทองสุข สุปะโค ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 96,000.00          ๑ ต.ค. ๖๔ 0028/2565

24 1440900003663 นายณัฐพล มะลาศรี ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0029/2565

25 3440900042223 นายชาย ภมูิดง ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0030/2565

26 3440900098679 นายปรีชา ภมูาศ ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0031/2565

27 3440900098733 นางแจ่มจันทร์ ภมูาศ ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0032/2565

28 3440900117410 นางบญุตา สุปะโค ค่าจ้างเหมาแม่บา้น ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนบุาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0033/2565

29 3310100386573 นางศศิกานต์ ประนดัทา ค่าจ้างเหมาแม่บา้น ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนบุาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0034/2565
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30 3440900040891 นางสุดาลักษณ์ ศิริกุล ค่าจ้างเหมาแม่บา้น ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนบุาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0035/2565

31 3440900118581 นายอนนัท์ มะธิปไิข ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0036/2565
32 1440900132137 นายวิศรุต ประจะเนย์ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0037/2565
33 5440900031970 นายสุระชาติ พูลชัย ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 96,000.00          ๑ ต.ค. ๖๔ 0038/2565
34 3440900027798 นายกุหลาบ ไวจ าปา ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 96,000.00          ๑ ต.ค. ๖๔ 0039/2565
35 1440900193357 นางสาวจมาภรณ์ นกัท านา ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0040/2565
36 1440901307526 นางสาววิสาลิณี จันดี ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 114,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0041/2565
37 3440900042681 นางสาวจินดารัตน ์ปะบวับาน ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0043/2565
38 1460100119535 นางสาวพิมพิลัย อินทร์พวง ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0044/2565
39 1440900164900 นางสาววนดิา ปะมาคะตัง ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0045/2565
40 1449900269327 นางสาววรางรัตน ์จันบวัลา ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0046/2565

41 3459900247249 นางกิ่งกาญจน ์บบุผา ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0047/2565

42 1319900147737 นางสาวนจุรีพร อุปเถย์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0048/2565

43 3440900856433 นางอรทัย ประจักษ์แจ้ง ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0049/2565

44 3440900130335 นางสาริกา ปะติเพนงั ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0050/2565

45 1440900158161 นางศศิธร หงษ์อุดร ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0051/2565

46 3440900909171 นางดาราวรรณ โสมนสั ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0052/2565
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47 1449900393061 นางสาวรุ่งทิวา นนตะศรี ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0053/2565

48 1449900360618 นางสาวพิชชาพร ยุซิ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0054/2565

49 3310800600055 นางยศวรรณ ปลายสวน ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0055/2565

50 2451000017659 นางนลินรัตน ์โชควิริยะจิตต์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0056/2565

51 1119900393195 นายชัยรัตน ์ศรีเครือแก้ว ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0057/2565

52 1449900317941 นางสาวปาริชาติ สุวรรณหาร ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0058/2565

53 1440900226018 นางสาวสุจิตรา ปอ้งแก้วปาน ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0059/2565

54 1449900363200 นายรัฐพงษ์ ธรรมกันหา ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0060/2565

55 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

1,200.00            ๒๕ ต.ค. ๖๔ 0061/2565
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56 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 
เพื่อใช้เติมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏกิูลและเคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบยีน 
824193 มหาสารคาม

6,000.00            ๒๕ ต.ค. ๖๔ 0062/2565

57 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบยีน นข 3058 มค (คร้ังที่ 
1) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดตามใบส่ังจ้าง

1,050.00            ๒๕ ต.ค. ๖๔ 0063/2565

58 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ จ้างซ่อมประตูหอ้งนายก ประกอบด้วย
เปล่ียนกุญแจประตูสวิง จ านวน 1 ชุด 
และสักหลาด จ านวน 1 ชุด

               700.00 ๒๕ ต.ค. ๖๔ 0064/2565

59 1440900178498 นางสาวบศุรากร บญุเพชร ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 126,000.00        ๑ ต.ค. ๖๔ 0066/2565
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60 0305551001650 บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน ์จ ากัด ค่าจ้างจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เนต็
 ค่าจดทะเบยีนโดเมนเนม,ค่าส ารองข้อมูล
ใน SEVER (สัญญาต่อเนือ่ง) ภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง เปน็
ระยะเวลา 12 เดือน

3,000.00            ๒ พ.ย. ๖๔ 0075/2565

61 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้ าด่ืมชนดิถัง จ านวน 79 ถัง ประจ าเดือน
 ตุลาคม 2564 ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

790.00               ๓๐ ก.ย. ๖๔ 0080/2565

62 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้ าด่ืมชนดิถัง จ านวน 80 ถัง ประจ าเดือน
 ตุลาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนบุาลองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

800.00               ๓๐ ก.ย. ๖๔ 0081/2565



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล าดับท่ี

63 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

2,000.00            ๑๕ พ.ย. ๖๔ 0085/2565

64 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00            ๑๕ พ.ย. ๖๔ 0086/2565

65 3440900159996 นางเทวี ค าดวง (2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 800.00               ๑๙ พ.ย. ๖๔ 0090/2565

66 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา (2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 4,080.00            ๑๙ พ.ย. ๖๔ 0091/2565
67 3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต (2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 350.00               ๑๙ พ.ย. ๖๔ 0092/2565
68 3449900318553 ร้าน อารีญาภรณ์กราฟฟิค (2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 900.00               ๒๓ พ.ย. ๖๔ 0094/2565



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล าดับท่ี

69 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูก
หลังฤดูเก็บเกี่ยวและการปลูกพืชหมุนเวียน

2,160.00            ๒๙ พ.ย. ๖๔ 0097/2565

70 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูก
หลังฤดูเก็บเกี่ยวและการปลูกพืชหมุนเวียน

1,500.00            ๒๙ พ.ย. ๖๔ 0098/2565

71 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

5,400.00            ๓๐ พ.ย. ๖๔ 0099/2565

72 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

3,000.00            ๓๐ พ.ย. ๖๔ 0100/2565



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล าดับท่ี

73 3440900187698 นายทองดี ติละโพธิ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูก
หลังฤดูเก็บเกี่ยวและการปลูกพืชหมุนเวียน

2,000.00            ๑ ธ.ค. ๖๔ 0105/2565

74 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 3,130.00            ๒ ธ.ค. ๖๔ 0107/2565
75 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 1,370.00            ๒ ธ.ค. ๖๔ 0109/2565
76 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้ าด่ืมชนดิถัง จ านวน 49 ถัง ประจ าเดือน

 พฤศจิกายน 2564 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

490.00               ๘ ธ.ค. ๖๔ 0110/2565

77 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน ์นครศรี น้ าด่ืมชนดิถัง จ านวน 128 ถัง 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียน
อนบุาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,280.00            ๘ ธ.ค. ๖๔ 0111/2565

78 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

3,200.00            ๑๔ ธ.ค. ๖๔ 0113/2565



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล าดับท่ี

79 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00            ๑๔ ธ.ค. ๖๔ 0115/2565

80 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ ซ่อมซัมเมอร์ส หมายเลขครุภณัฑ์ 
055630010

450.00               ๑๔ ธ.ค. ๖๔ 0116/2565
81 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารส านกัปลัด 

จ านวน 1 โครงการ
970.00               ๒๒ ธ.ค. ๖๔ 0120/2565

82 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ (3) ค่าจ้างเหมาท าปา้ยต่าง ๆ 760.00               ๒๓ ธ.ค. ๖๔ 0122/2565
83 1449900129967 อู่ช่างหนึง่ ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบยีน กข 7487 (คร้ังที่ 1) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
(รายละเอียดตามใบส่ังจ้าง)

2,500.00            ๒๓ ธ.ค. ๖๔ 0123/2565

84 3440900230534 นางอุดม บพุโต โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปใีหม่4,000.00            ๒๗ ธ.ค. ๖๔ 0125/2565



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล าดับท่ี

85 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบยีน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบยีน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

3,000.00            ๒๗ ธ.ค. ๖๔ 0126/2565

86 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปใีหม่

1,200.00            ๒๗ ธ.ค. ๖๔ 0127/2565

87 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปปีทุม จ ากัด ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบยีน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00            ๒๗ ธ.ค. ๖๔ 0128/2565

88 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปใีหม่

3,450.00            ๒๗ ธ.ค. ๖๔ 0129/2565



วันที่ เลขที่

เอกสารอ้างอิงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผล
สนบัสนนุ

ล าดับท่ี

89 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา วัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 
รายละเอียดตามใบส่ังซ้ือ

3,895.00            ๒๗ ธ.ค. ๖๔ 0130/2565

90 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 160.00               ๒๘ ธ.ค. ๖๔ 0131/2565
91 3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 750.00               ๒๘ ธ.ค. ๖๔ 0133/2565

รวม 6,190,935.00    


