


                      รายละเอยีดแนบทา๎ยประกาศผลผ๎ูชนะการจัดซ้ือจดจ๎างหรือผ๎ูได๎รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข๎อตกลงเปน็หนังสือ
                ประจ าไตรมาสที่  2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2565
                                             องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแสง

วันที่ เลขที่

1 1350800091294 เอมฟลาวเวอร์ จา๎งเหมาจดัท าพวงมาลัย ชํอดอกไม๎สด
และเขม็กลัดดอกไม๎ติดหน๎าอก ส าหรับ
ต๎อนรับสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองแสง และนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองแสง จ านวน 1 โครงการ 
รายละเอยีดตามใบส่ังจา๎ง

2,150.00          ๖ ม.ค. ๖๕ 0138/2565

2 3440900064120 ร๎าน 99 ศิลป์ (3) คําจา๎งเหมาท าป้ายตําง ๆ 432.00             ๖ ม.ค. ๖๕ 0140/2565
3 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ จา๎งเหมาซํอมแซมปัม๊น้ าอตัโนมัติ ที่ศูนย์

การเรียนร๎ูชุมชนต าบลหนองแสง จ านวน 
1 โครงการ รายละเอยีดตามใบส่ังจา๎ง

550.00             ๗ ม.ค. ๖๕ 0142/2565

4 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ (1) คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 1,250.00          ๖ ม.ค. ๖๕ 0144/2565
5 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎ส าหรับเติม

รถยนต์สํวนกลาง และเคร่ืองยนต์ตํางๆ 
เชํน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์สํวนกลาง ประกอบด๎วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ๎า

3,000.00          ๑๐ ม.ค. ๖๕ 0145/2565

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

6 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําวัสดุ ประเภท คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 
เพื่อใช๎เติมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลูและเคร่ืองยนต์ตํางๆ เชํน 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ ส าหรับ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ประกอบด๎วย 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 
824193 มหาสารคาม

3,000.00          ๑๐ ม.ค. ๖๕ 0146/2565

7 3440900037530 ร๎าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 46 ถงั 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ที่ท าการ
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแสง

460.00             ๑ ธ.ค. ๖๔ 0147/2565

8 3440900037530 ร๎าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 107 ถงั 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองแสง

1,070.00          ๑ ธ.ค. ๖๔ 0148/2565

9 3440900064120 ร๎าน 99 ศิลป์ (3) คําจา๎งเหมาท าป้ายตําง ๆ 432.00             ๑๒ ม.ค. ๖๕ 0149/2565
10 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 340.00             ๒๐ ม.ค. ๖๕ 0150/2565
11 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา (3) คําจา๎งเหมาท าป้ายตําง ๆ 340.00             ๒๐ ม.ค. ๖๕ 0151/2565
12 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา (3) คําจา๎งเหมาท าป้ายตําง ๆ 1,140.00          ๒๐ ม.ค. ๖๕ 0152/2565
13 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา (1) คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 680.00             ๒๐ ม.ค. ๖๕ 0153/2565
14 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา (1) คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 340.00             ๒๐ ม.ค. ๖๕ 0154/2565
15 0443549000673 หจก.ยงํเฮง โฮมเซ็นเตอร์ ซ้ือวัสดุกอํสร๎าง (กองสํงเสริมการเกษตร) 

จ านวน 3 รายการ รายละเอยีดตามใบส่ัง
ซ้ือ

1,640.00          ๒๑ ม.ค. ๖๕ 0155/2565

16 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา ปล๊ักไฟ 3 ตา ขนาดความยาว 5 เมตร 
จ านวน 7 อนั

2,765.00          ๒๑ ม.ค. ๖๕ 0156/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

17 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ (1) คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 720.00             ๒๑ ม.ค. ๖๕ 0157/2565
18 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 480.00             ๒๔ ม.ค. ๖๕ 0158/2565
19 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 160.00             ๒๔ ม.ค. ๖๕ 0159/2565
20 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ ซํอมปัม้น้ าอตัโนมัติ ขา๎งอาคารป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองแสง

450.00             ๒๕ ม.ค. ๖๕ 0161/2565

21 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎ส าหรับเติม
รถยนต์สํวนกลาง และเคร่ืองยนต์ตํางๆ 
เชํน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์สํวนกลาง ประกอบด๎วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ๎า

3,200.00          ๒๖ ม.ค. ๖๕ 0163/2565

22 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ตํางๆ เชํน น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด๎วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00          ๒๖ ม.ค. ๖๕ 0164/2565

23 3450200097980 นางนาง สุทธิประภา ซ้ือปุย๋คอก (กองสํงเสริมการเกษตร) 
จ านวน 50 กระสอบ

2,000.00          ๒๗ ม.ค. ๖๕ 0165/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

24 2440901025162 ร๎าน ไม๎เมืองใหมํ ซ้ือวัสดุการเกษตร (กองสํงเสริม
การเกษตร) จ านวน 11 รายการ 
รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

4,255.00          ๒๗ ม.ค. ๖๕ 0166/2565

25 3440900135591 นายจ าลอง ปะกนิัง ซ้ือดินส าหรับผสมเพาะปลูก จ านวน 4 
คันรถ

1,200.00          ๒๗ ม.ค. ๖๕ 0167/2565

26 1460500104381 นายกรร์วัฒณณก ์ภูดวงจติร์ คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก 72,000.00        ๓๑ ม.ค. ๖๕ 0171/2565
27 1103702193275 นางสาวนภสร ครุฑน๎อย คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก 72,000.00        ๓๑ ม.ค. ๖๕ 0172/2565
28 1349900475068 นางสาวพิชชาวีร์ ศรีประยาํ คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก 18,000.00        ๑ ก.พ. ๖๕ 0173/2565
29 1459900402698 นายพิมพ์เพทาย ปัตตานี คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก 18,000.00        ๑ ก.พ. ๖๕ 0174/2565
30 1440900013936 ร๎านธนเกยีรติรํุงโรจน์ จา๎งเหมาซํอมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 416560043 โดยลง
โปรแกรมวินโดวน์ จ านวน 1 รายการ

300.00             ๑ ก.พ. ๖๕ 0175/2565

31 3440900064120  ร๎าน 99 ศิลป์ โครงการส ารวจผ๎ูด๎อยโอกาสทางสังคม คน
ไร๎ที่พึ่งในต าบลหนองแสง

360.00             ๑ ก.พ. ๖๕ 0176/2565

32 5440900041207 ร๎านโฟกสัส่ือศึกษา โครงการส ารวจผ๎ูด๎อยโอกาสทางสังคม คน
ไร๎ที่พึ่งในต าบลหนองแสง

2,310.00          ๑ ก.พ. ๖๕ 0177/2565

33 3440900064120 ร๎าน 99 ศิลป์ โครงการให๎ความร๎ูเกี่ยวกบัสิทธิ สวัสดิการ
เบีย้ยงัชีพ

360.00             ๑ ก.พ. ๖๕ 0178/2565

34 5440900041207 ร๎านโฟกสัส่ือศึกษา โครงการให๎ความร๎ูเกี่ยวกบัสิทธิ สวัสดิการ
เบีย้ยงัชีพ

4,400.00          ๑ ก.พ. ๖๕ 0179/2565

35 1440900013936 ร๎านธนเกยีรติรํุงโรจน์ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า (ส านักปลัด) จ านวน 3 
รายการ รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

1,805.00          ๑ ก.พ. ๖๕ 0182/2565

36 1440900013936 ร๎านธนเกยีรติรํุงโรจน์ ซ้ือตัวรับสัญญาณไวไฟ (WIRELESS USB 
ADATER TPLINK 300) จ านวน 4 ตัว

1,180.00          ๒ ก.พ. ๖๕ 0185/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

37 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา ซ้ือปล๊ักไฟ 3 ตา ยาว 5 เมตร จ านวน 1 
อนั

395.00             ๓ ก.พ. ๖๕ 0188/2565

38 0445535000040 บริษัท โตโยต๎ามหาสารคาม (1992) ผ๎ู
จ าหนํายโตโยต๎า จ ากดั สาขาวาปีปทุม

จา๎งซํอมบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กจ 7648 (คร้ังที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(รายละเอยีดตามใบส่ังจา๎ง)

2,190.26          ๓ ก.พ. ๖๕ 0189/2565

39 3309900708221 สมานบุ๏ค สาขา ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว (กองสํงเสริม
การเกษตร) จ านวน 10 รายการ 
รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

2,950.00          ๔ ก.พ. ๖๕ 0191/2565

40 3440900093367 ร๎านมาคี-อาร์ต (1) คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 4,200.00          ๔ ก.พ. ๖๕ 0192/2565
41 3440900116618 นายรัชต ปะตินัดตัง คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 3,500.00          ๑๐ ก.พ. ๖๕ 0194/2565
42 3440900116618 นายรัชต ปะตินัดตัง คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 1,000.00          ๑๐ ก.พ. ๖๕ 0195/2565
43 1409800295636 ร๎าน เดอะเบสท์ คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 350.00             ๑๐ ก.พ. ๖๕ 0199/2565
44 3440900064120 ร๎าน 99 ศิลป์ คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 540.00             ๑๐ ก.พ. ๖๕ 0200/2565
45 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎ส าหรับเติม

รถยนต์สํวนกลาง และเคร่ืองยนต์ตํางๆ 
เชํน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์สํวนกลาง ประกอบด๎วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ๎า

4,400.00          ๑๔ ก.พ. ๖๕ 0201/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

46 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ตํางๆ เชํน น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด๎วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00          ๑๔ ก.พ. ๖๕ 0202/2565

47 3440900037530 ร๎าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 49 ถงั 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 ที่ท าการ
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแสง

490.00             ๓๐ ธ.ค. ๖๔ 0203/2565

48 3440900037530 ร๎าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 59 ถงั 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองแสง

590.00             ๓๐ ธ.ค. ๖๔ 0204/2565

49 2440901025162 ร๎าน ไม๎เมืองใหมํ ซ้ือวัสดุการเกษตร (ส านักปลัด) จ านวน 5
 รายการ รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

4,335.00          ๑๗ ก.พ. ๖๕ 0205/2565

50 1449900129967 อูํชํางหนึง่ ซํอมบ ารุงรักษารถยนต์สํวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน นข 3058 (คร้ังที่ 3) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(รายละเอยีดตามใบส่ังจา๎ง)

2,100.00          ๑๗ ก.พ. ๖๕ 0206/2565

51 3301700714246 ร๎าน สมพานการเกษตร ซ้ือวัสดุการเกษตร (กองสํงเสริม
การเกษตร) จ านวน 15 รายการ 
รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

4,823.00          ๑๘ ก.พ. ๖๕ 0210/2565

52 1459900199221 นายนิกร ปาปะโม (1) คําจา๎งเหมาบริการอื่นๆ 1,320.00          ๑๘ ก.พ. ๖๕ 0211/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

53 3440900093367 ร๎านมาคี-อาร์ต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท า
หน๎ากากอนามัย ด๎วยผ๎าฝ้ายมัสลิน ป้องกนั
โรค COVID19

480.00             ๒๒ ก.พ. ๖๕ 0213/2565

54 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎ส าหรับเติม
รถยนต์สํวนกลาง และเคร่ืองยนต์ตํางๆ 
เชํน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์สํวนกลาง ประกอบด๎วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ๎า

4,000.00          ๒๓ ก.พ. ๖๕ 0214/2565

55 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ตํางๆ เชํน น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด๎วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00          ๒๓ ก.พ. ๖๕ 0215/2565

56 3440900064120 ร๎าน 99 ศิลป์ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนผ๎ูสูงอายุ

1,080.00          ๒๔ ก.พ. ๖๕ 0219/2565

57 3440900230534 นางอดุม บุพโต ซ้ือปุย๋คอก (กองสํงเสริมการเกษตร) 
จ านวน 50 กระสอบ

2,000.00          ๒ มี.ค. ๖๕ 0227/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

58 3440900605961 นางละมัย โพธิกะ จา๎งซํอมแซมเบาะนัง่ด๎านหลัง หมายเลข
ทะเบียน นข 3058 มค (คร้ังที่ 4) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1,700.00          ๓ มี.ค. ๖๕ 0229/2565

59 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎ส าหรับเติม
รถยนต์สํวนกลาง และเคร่ืองยนต์ตํางๆ 
เชํน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์สํวนกลาง ประกอบด๎วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ๎า

4,300.00          ๔ มี.ค. ๖๕ 0230/2565

60 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ตํางๆ เชํน น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด๎วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

3,000.00          ๔ มี.ค. ๖๕ 0231/2565

61 3301700714246 ร๎าน สมพานการเกษตร ซ้ือปุย๋เคมี สูตร 151515 (กองสํงเสริม
การเกษตร) จ านวน 1 กระสอบ

1,850.00          ๔ มี.ค. ๖๕ 0232/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

62 3440900023687 วิไลพานิช โครงการสํงเสริมการจดัการขยะ อยาํงถกู
สุขลักษณะ เพื่อป้องกนัโรคติดตํอด๎วย
กลไกประชารัฐ

1,500.00          ๗ มี.ค. ๖๕ 0233/2565

63 3440900037530 ร๎าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 75 ถงั 
ประจ าเดือน กมุภาพันธ์ 2565 ที่ท าการ
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแสง

750.00             ๑ ก.พ. ๖๕ 0234/2565

64 3440900037530 ร๎าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 114 ถงั 
ประจ าเดือน กมุภาพันธ์ 2565 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแสง

1,140.00          ๑ ก.พ. ๖๕ 0235/2565

65 3440900116618 นายรัชต ปะตินัดตัง โครงการสํงเสริมการจดัการขยะ อยาํงถกู
สุขลักษณะ เพื่อป้องกนัโรคติดตํอด๎วย
กลไกประชารัฐ

3,000.00          ๑๐ มี.ค. ๖๕ 0239/2565

66 3460100703403 ร๎าน ป้ายวาปีปทุม (3) คําจา๎งเหมาท าป้ายตําง ๆ 2,350.00          ๑๔ มี.ค. ๖๕ 0243/2565
67 3440900159996 นางเทวี ค าดวง โครงการสํงเสริมการจดัการขยะ อยาํงถกู

สุขลักษณะ เพื่อป้องกนัโรคติดตํอด๎วย
กลไกประชารัฐ

600.00             ๑๔ มี.ค. ๖๕ 0244/2565

68 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ ซํอมประตูห๎องท างาน โดยเปล่ียนกญุแจ
ประตูบานสวิง จ านวน 1 ชุด

700.00             ๑๖ มี.ค. ๖๕ 0246/2565

69 1440900013936 ร๎านธนเกยีรติรํุงโรจน์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) 
จ านวน 9 รายการ รายละเอยีดตามใบส่ัง
ซ้ือ

3,500.00          ๑๖ มี.ค. ๖๕ 0248/2565

70 3440900064120 ร๎าน 99 ศิลป์ (3) คําจา๎งเหมาท าป้ายตําง ๆ 720.00             ๑๗ มี.ค. ๖๕ 0249/2565
71 3440900064120 ร๎าน 99 ศิลป์ โครงการฝึกอบรมการบริหารจดัการสา

ธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
360.00             ๒๑ มี.ค. ๖๕ 0250/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

72 3450500664618 ร๎านเอน็ อาร์ เคมีคอล โครงการฝึกอบรมการบริหารจดัการสา
ธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

4,000.00          ๒๑ มี.ค. ๖๕ 0251/2565

73 3440900230534 นางอดุม บุพโต โครงการฝึกอบรมการบริหารจดัการสา
ธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

1,950.00          ๒๑ มี.ค. ๖๕ 0252/2565

74 3440900064120 ร๎าน 99 ศิลป์ โครงการก าจดัวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหลํงน้ า 360.00             ๒๑ มี.ค. ๖๕ 0253/2565
75 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎ส าหรับเติม

รถยนต์สํวนกลาง และเคร่ืองยนต์ตํางๆ 
เชํน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์สํวนกลาง ประกอบด๎วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ๎า

4,200.00          ๒๒ มี.ค. ๖๕ 0254/2565

76 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั คําจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช๎เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ตํางๆ เชํน น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด๎วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00          ๒๒ มี.ค. ๖๕ 0255/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผ๎ูเสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผ๎ูประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา๎ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา๎ง

เอกสารอา๎งองิ

77 3300300250756 ยิ่งเจริญแอร์ จา๎งซํอมแซมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 
(ส านักปลัด) จ านวน 2 เคร่ือง หมายเลข
ครุภัณฑ์ 420490012 และหมายเลข
ครุภัณฑ์ 420590049 รายละเอยีดตาม
ใบส่ังจา๎ง

4,550.00          ๒๓ มี.ค. ๖๕ 0256/2565

78 5440990011591 ร๎านพิน+อนิทร์เคร่ืองนอน-มําน ผ๎ามําน ขนาด 2.50 x 1.80 เมตร 
จ านวน 4 ผืน

2,600.00          ๒๔ มี.ค. ๖๕ 0258/2565

79 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ จา๎งเหมาซํอมประตูกระจกบานสวิงส านัก
ปลัด จ านวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
ใบส่ังจา๎ง

2,900.00          ๓๐ มี.ค. ๖๕ 0260/2565

80 1459900402698 นายพิมพ์เพทาย ปัตตานี (4) คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,000.00        ๓๑ มี.ค. ๖๕ 0261/2565
81 1349900475068 นางสาวพิชชาวีร์ ศรีประยาํ (4) คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,000.00        ๓๑ มี.ค. ๖๕ 0262/2565
82 3440900323061 นายเทิดศักด์ิ ปิดสายะ คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก 54,000.00        ๓๑ มี.ค. ๖๕ 0263/2565

495,542.26     รวม


