


                      รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
                ประจ าไตรมาสที่  3  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2565
                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

วันที่ เลขที่

1 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา (1) ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 680.00             ๔ เม.ย. ๖๕ 0266/2565
2 5440900041207 ร้านโฟกสัส่ือศึกษา โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ 4,900.00          ๔ เม.ย. ๖๕ 0270/2565
3 3440900025990 นายพรหมพร พิมสอน พานพุ่มถวายราชสักการะ(ดอกไม้สด)ใน

การจดักจิกรรมเนือ่งในวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และวัน
ระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์

500.00             ๔ เม.ย. ๖๕ 0271/2565

4 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

4,000.00          ๔ เม.ย. ๖๕ 0273/2565

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

5 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

3,000.00          ๔ เม.ย. ๖๕ 0274/2565

6 5440900041207 ร้านโฟกสัส่ือศึกษา โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

1,400.00          ๕ เม.ย. ๖๕ 0276/2565

7 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

3,450.00          ๘ เม.ย. ๖๕ 0285/2565

8 3440900230534 นางอดุม บุพโต โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

4,000.00          ๘ เม.ย. ๖๕ 0286/2565

9 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

1,200.00          ๘ เม.ย. ๖๕ 0287/2565

10 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 71 ถงั 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

710.00             ๑ มี.ค. ๖๕ 0288/2565

11 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 80 ถงั 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

800.00             ๑ มี.ค. ๖๕ 0289/2556

12 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการสืบสานงานนมัสการพระพุทธรูป
นาคปรก สรงกู่บ้านแดง

2,400.00          ๑๒ เม.ย. ๖๕ 0290/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

13 3460100703403 ร้าน ป้ายวาปีปทุม (3) ค่าจา้งเหมาท าป้ายต่าง ๆ 540.00             ๑๘ เม.ย. ๖๕ 0292/2565
14 3300300250756 นายธนพงษ์ พวงสีเคน (1) ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 2,750.00          ๑๙ เม.ย. ๖๕ 0295/2565
15 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ซ้ือแฟลซไดร์ฟ 16 GB (ส านักปลัด) 

จ านวน 2 อนั
380.00             ๒๒ เม.ย. ๖๕ 0297/2565

16 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

8,200.00          ๒๕ เม.ย. ๖๕ 0300/2565

17 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

9,000.00          ๒๕ เม.ย. ๖๕ 0301/2565

18 3460100703403 ร้าน ป้ายวาปีปทุม โครงการจดัประชุมประชาคมหมูบ่้าน/
ประชาคมต าบล

720.00             ๒๖ เม.ย. ๖๕ 0306/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

19 3300300250756 นายธนพงษ์ พวงสีเคน โครงการจดัประชุมประชาคมหมูบ่้าน/
ประชาคมต าบล

3,000.00          ๒๖ เม.ย. ๖๕ 0308/2565

20 3300300250756 นายธนพงษ์ พวงสีเคน โครงการจดัประชุมประชาคมหมูบ่้าน/
ประชาคมต าบล

3,000.00          ๒๖ เม.ย. ๖๕ 0309/2565

21 3440900036843 ร้านเพชรค านา โครงการจดัประชุมประชาคมหมูบ่้าน/
ประชาคมต าบล

2,910.00          ๒๖ เม.ย. ๖๕ 0310/2565

22 3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก

480.00             ๒๘ เม.ย. ๖๕ 0313/2565

23 3300300250756 ยิ่งเจริญแอร์ ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ (กอง
สาธารณสุขฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 
420530015 และ 420570029 
จ านวน 2 เคร่ือง

3,200.00          ๓ พ.ค. ๖๕ 0319/2565

24 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี น้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 57 ถงั ประจ าเดือน
 เมษายน 2565 ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

570.00             ๖ พ.ค. ๖๕ 0321/2565

25 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี น้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 23 ถงั ประจ าเดือน
 เมษายน 2565 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กกอ่น
วัยเรียนและโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

230.00             ๖ พ.ค. ๖๕ 0322/2565

26 3440900006171 มนตรีค้าไม้ สังกะสี ขนาด 6 ฟุต จ านวน 6 แผ่น และ
สังกะสี ขนาด 12 ฟุต จ านวน 3 แผ่น

1,872.00          ๙ พ.ค. ๖๕ 0323/2565

27 3300300250756 ยิ่งเจริญแอร์ ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข
ทะเบียนครุภัณฑ์ 420620052 โดย
ล้างท าความสะอาดคอล์ยเยน็และคอล์ย
ร้อน

500.00             ๙ พ.ค. ๖๕ 0324/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

28 3440900064120  ร้าน 99 ศิลป์ (3) ค่าจา้งเหมาท าป้ายต่าง ๆ 1,352.00          ๙ พ.ค. ๖๕ 0325/2565
29 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 380.00             ๙ พ.ค. ๖๕ 0326/2565
30 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม

รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

4,000.00          ๑๒ พ.ค. ๖๕ 0332/2565

31 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00          ๑๒ พ.ค. ๖๕ 0333/2565

32 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา วัสดุส านักงาน (กองช่าง) จ านวน 3 
รายการ รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

1,130.00          ๒๐ พ.ค. ๖๕ 0338/2565

33 3440900023482 ร้าน ซีเค.ซัพพลาย วัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 
รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

4,700.00          ๒๔ พ.ค. ๖๕ 0341/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

34 3440900023482 ร้าน ซีเค.ซัพพลาย ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
481610030 โดยเปล่ียน Drum 
Original BROTHER DR261 CL

4,290.00          ๒๔ พ.ค. ๖๕ 0342/2565

35 3440900023482 ร้าน ซีเค.ซัพพลาย ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416630084 โดยการฆ่าไวรัสพร้อมลง
วินโดวน์ใหม่

1,650.00          ๒๔ พ.ค. ๖๕ 0343/2565

36 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์นัง่ 4 ประตู 
หมายเลขทะเบียน กข.7487 
มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 ประตู 
หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

4,400.00          ๒๕ พ.ค. ๖๕ 0345/2565

37 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน รถบรรทุก
ขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 824193
 มหาสารคาม

3,000.00          ๒ พ.ค. ๖๕ 0346/2565

38 3480100722637 อู๋ตะวันการช่าง ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กข 7487 (คร้ังที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(รายละเอยีดตามใบส่ังจา้ง)

1,650.00          ๒๖ พ.ค. ๖๕ 0348/2565

39 1440900101258 นางสาวนิภารัตน์ แกว้ธานี ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 36,000.00        ๑ มิ.ย. ๖๕ 0355/2565
40 3300300250756 ยิ่งเจริญแอร์ ซ่อมเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแสง โดยการตรวจ
เช็ดระบบ วางสายและติดต้ังระบบใหม่

500.00             ๑ มิ.ย. ๖๕ 0362/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

41 3459900069871 ร้านป๊อป เซอร์วิส ซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน หมายเลข
ครุภัณฑ์ 05456006 และหมายเลข
ครุภัณฑ์ 05456007

4,800.00          ๗ มิ.ย. ๖๕ 0363/2565

42 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 158 ถงั 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,580.00          ๒๙ เม.ย. ๖๕ 0365/2565

43 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 69 ถงั 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

690.00             ๒๙ เม.ย. ๖๕ 0366/2565

44 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา (1) ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 870.00             ๗ มิ.ย. ๖๔ 0367/2565
45 3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระนางเจา้น้อง
นางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัร
ราชกมุารี ฯ

480.00             ๗ มิ.ย. ๖๔ 0372/2565

46 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการฝึกอบรมประชาชนต าบลหนอง
แสงผลิตพันธ์ขา้วอนิทรีย์

360.00             ๘ มิ.ย. ๖๔ 0378/2565

47 3440900114917 นายหนูกนั ปะโสติยงั โครงการฝึกอบรมประชาชนต าบลหนอง
แสงผลิตพันธ์ขา้วอนิทรีย์

2,000.00          ๘ มิ.ย. ๖๔ 0379/2565

48 1440900115267 นายพินิช อนุฤทธิ์ โครงการฝึกอบรมประชาชนต าบลหนอง
แสงผลิตพันธ์ขา้วอนิทรีย์

750.00             ๘ มิ.ย. ๖๔ 0380/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

49 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

8,200.00          ๘ มิ.ย. ๖๔ 0381/2565

50 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา โครงการฝึกอบรมประชาชนต าบลหนอง
แสงผลิตพันธ์ขา้วอนิทรีย์

1,150.00          ๘ มิ.ย. ๖๔ 0382/2565

51 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00          ๘ มิ.ย. ๖๔ 0383/2565

52 3440900048205 ร้าน ส. การไฟฟ้า จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 7648 มค (คร้ังที่ 3) โดย
ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ รอบคัน จ านวน
 1 ชุด

4,000.00          ๑๐ มิ.ย. ๖๕ 0386/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

53 3440900023482 ร้าน ซีเค.ซัพพลาย จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416610072 และ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416590060 โดย
เปล่ียนฮาร์ดดิสพร้อมลงโปรแกรมวินโดวน์

4,000.00          ๑๕ มิ.ย. ๖๕ 0390/2565

54 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับเติม
รถยนต์ส่วนกลาง และเคร่ืองยนต์ต่างๆ 
เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วย 
รถยนต์นัง่ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กข.7487 มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 
ประตู หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

6,900.00          ๒๐ มิ.ย. ๖๕ 0393/2565

55 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เติม
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูและ
เคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น น้ ามันเคร่ือง 
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม

6,000.00          ๒๐ มิ.ย. ๖๕ 0394/2565

56 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการฝึกอบรมประชาชนต าบลหนอง
แสงผลิตพันธ์ขา้วอนิทรีย์

4,800.00          ๒๑ มิ.ย. ๖๕ 0397/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

57 1449900129967 อู่ช่างหนึง่ ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กข 7487 มค (คร้ังที่ 
3) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(รายละเอยีดตามใบส่ังจา้ง)

3,900.00          ๒๒ มิ.ย. ๖๕ 0400/2565

58 3301700714246 ร้าน สมพานการเกษตร วัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 7 รายการ 
รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

1,622.00          ๒๓ มิ.ย. ๖๕ 0401/2565

59 5440900046136 ร้าน ธุรกจิเคร่ืองเขยีน ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 
จ านวน 2 รายการ รายละเอยีดตามใบส่ัง
ซ้ือ

840.00             ๒๔ มิ.ย. ๖๕ 0402/2565

60 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ (3) ค่าจา้งเหมาท าป้ายต่าง ๆ 1,352.00          ๒๗ มิ.ย. ๖๕ 0403/2565
61 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 1,150.00          ๒๗ มิ.ย. ๖๕ 0404/2565

194,888.00     รวม


