


                      รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
                ประจ าไตรมาสที่  4  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง  เดือน  กนัยายน พ.ศ. 2565
                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

วันที่ เลขที่

1 3440900123371  นางสาว หฤทัย ศิลา ค่าเงินอดุหนุนการด าเนินงานปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ
 ประจ าปีงบประมาณ 2565

3,000.00          ๑ ก.ค. ๖๕ 0410/2565

2 3440900137429 นายสมพร ด้วงกระยอม ค่าเงินอดุหนุนการด าเนินงานปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ
 ประจ าปีงบประมาณ 2565

3,000.00          ๑ ก.ค. ๖๕ 0411/2565

3 1449900129967 อู่ช่างหนึง่ จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม (คร้ังที่ 5) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปล่ียน
ลูกปืนลูกรอก จ านวน 1 รายการ

1,840.00          ๔ ก.ค. ๖๕ 0413/2565

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

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 และรถตัดหญ้าประตู 
หมายเลขทะเบียน กข.7487 
มหาสารคาม,รถยนต์นัง่ 4 ประตู 
หมายเลขทะเบียน กจ.7648 
มหาสารคาม, รถบรรทุกตอนเดียวมีหลังคา
 หมายเลขทะเบียน นข 3058 
มหาสารคาม และรถตัดหญ้า

6,000.00          ๗ ก.ค. ๖๕ 0417/2565

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

6,000.00          ๗ ก.ค. ๖๕ 0418/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

6 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี น้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 53 ถงั ประจ าเดือน
 มิถนุายน 2565 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

530.00             ๑๑ ก.ค. ๖๕ 0421/2565

7 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี น้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 169 ถงั 
ประจ าเดือน มิถนุายน 2565 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กกอ่นวัยเรียนและโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,690.00          ๑๑ ก.ค. ๖๕ 0422/2565

8 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 720.00             ๑๘ ก.ค. ๖๕ 0423/2565
9 3300300250756  ยิ่งเจริญแอร์ จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 

(กองสาธารณสุขฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 
420530015 โดยซ่อมหัวหลักคอมเพลส
เซอร์ จ านวน 1 โครงการ

1,000.00          ๑๘ ก.ค. ๖๕ 0424/2565

10 5440900041207 ร้านโฟกสัส่ือศึกษา  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

2,500.00          ๑๘ ก.ค. ๖๕ 0426/2565

11 3440900093367  ร้านมาคี-อาร์ต (3) ค่าจา้งเหมาท าปูายต่าง ๆ 1,460.00          ๒๒ ก.ค. ๖๕ 0432/2565
12 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา  ซ้ือเอน็ตัดหญ้า ยาว 75 เมตร จ านวน 1

 ม้วน
430.00             ๒๒ ก.ค. ๖๕ 0433/2565

13 3440900023482  ร้าน ซีเค.ซัพพลาย ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)
 จ านวน 4 รายการ รายละเอยีดตามใบส่ัง
ซ้ือ

3,980.00          ๒๕ ก.ค. ๖๕ 0434/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

14 3300300250756  ยิ่งเจริญแอร์  จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
(ส านักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 
420570027 โดยล้างคอล์ยเยน็ คอล์ย
ร้อน เติมน้ ายาท าความเยน็และยา้ยคอล์ย
ร้อน จ านวน 1 โครงการ

2,000.00          ๒๕ ก.ค. ๖๕ 0435/2565

15 3440900093367  ร้านมาคี-อาร์ต  ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 1,400.00          ๒ ส.ค. ๖๕ 0443/2565
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

3,200.00          ๒ ส.ค. ๖๕ 0444/2565

17 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั ค่าวัสดุ ประเภท ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 
เพื่อใช้เติมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลูและเคร่ืองยนต์ต่างๆ เช่น 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 
824193 มหาสารคาม

3,000.00          ๒ ส.ค. ๖๕ 0445/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

18 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 127 ถงั 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,270.00          ๓๐ มิ.ย. ๖๕ 0450/2565

19 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 74 ถงั 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

740.00             ๓๐ มิ.ย. ๖๕ 0451/2565

20 3740200137091 นายศุภชัย เปรมปรี โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติฯ 2,000.00          ๕ ส.ค. ๖๕ 0452/2565
21 3740200137091 นายศุภชัย เปรมปรี โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติฯ 3,000.00          ๕ ส.ค. ๖๕ 0453/2565
22 3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต (3) ค่าจา้งเหมาท าปูายต่าง ๆ 1,460.00          ๘ ส.ค. ๖๕ 0454/2565

23 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

4,400.00          ๙ ส.ค. ๖๕ 0455/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

24 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          ๙ ส.ค. ๖๕ 0456/2565

25 3440900064120  ร้าน 99 ศิลป์ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขต
รับผิดชอบอบต.หนองแสง

360.00             ๑๕ ส.ค. ๖๕ 0461/2565

26 1440900004929  เกยีรติแกว้ ออโต้เซอร์วิส ซ่อมเล่ือยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
088610001 และ 088610002 
จ านวน 2 เคร่ือง

2,130.00          ๑๕ ส.ค. ๖๕ 0463/2565

27 3440900457296 วาปีอเิล็กทรอนิกส์ 2 ซ่อมวิทยส่ืุอสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 
464620002 และ 464620003 
จ านวน 2 เคร่ือง

1,300.00          ๑๕ ส.ค. ๖๕ 0468/2565

28 3300300250756 ยิ่งเจริญแอร์ จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
(กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 
420570028 โดยเปล่ียนคาปาซิสเตอร์ 
เปล่ียนลูกปืนพัดลม และล้างท าความ
สะอาดคอยล์เยน็ คอยล์ร้อน จ านวน 1 
โครงการ

2,500.00          ๑๘ ส.ค. ๖๕ 0475/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

29 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

7,900.00          ๑๘ ส.ค. ๖๕ 0476/2565

30 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          ๑๘ ส.ค. ๖๕ 0477/2565

31  3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) จ านวน 10 
รายการ รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

4,781.00          ๑๙ ส.ค. ๖๕ 0478/2565

32 3440900023482 ร้าน ซีเค.ซัพพลาย ซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416520035 โดย
เปล่ียนเพาเวอร์ซัพพลาย พร้อมลง
โปรแกรมวินโดวน์

800.00             ๑๙ ส.ค. ๖๕ 0480/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

33 3440900023482  ร้านโฟกสัส่ือศึกษา (8) โครงการอบรมระเบียบกฎหมายการ
บริหารงานบุคคล สิทธิ สวัสดิการ และ
ความกา้วหน้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง

1,980.00          ๒๒ ส.ค. ๖๕ 0482/2565

34  3309900708221  สมานบุค๊ สาขา (8) โครงการอบรมระเบียบกฎหมายการ
บริหารงานบุคคล สิทธิ สวัสดิการ และ
ความกา้วหน้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง

4,620.00          ๒๒ ส.ค. ๖๕ 0483/2565

35 3440900093367  ร้านมาคี-อาร์ต (8) โครงการอบรมระเบียบกฎหมายการ
บริหารงานบุคคล สิทธิ สวัสดิการ และ
ความกา้วหน้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง

540.00             ๒๒ ส.ค. ๖๕ 0484/2565

36 3440900093367  ร้านมาคี-อาร์ต โครงการบริหารจดัการขยะในชุมชน 2,640.00          ๒๒ ส.ค. ๖๕ 0485/2565
37 3480100722637 นางสาว สมัย แกว้ธานี โครงการบริหารจดัการขยะในชุมชน 2,000.00          ๒๒ ส.ค. ๖๕ 0487/2565
38 3440900214792 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก

และเยาวชนในเขตรับผิดชอบอบต.หนอง
แสง

480.00             ๒๓ ส.ค. ๖๕ 0488/2565

39 5440900041207 ร้านโฟกสัส่ือศึกษา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนในเขตรับผิดชอบอบต.หนอง
แสง

2,130.00          ๒๓ ส.ค. ๖๕ 0490/2565

40 445555000479  บริษัท สารคามเฟอร์นิเจอร์ จ ากดั  โต๊ะท างาน 3,500.00          ๒๓ ส.ค. ๖๕ 0492/2565
41 3440900233401 นายเกรียงไกร ตะโคตร โครงการฝึกอบรมประชาชนต าบลหนอง

แสงผลิตพันธ์ขา้วอนิทรีย์
2,000.00          ๒๔ ส.ค. ๖๕ 0496/2565

42 5440990011833 นางรุ่งนภา จนัทิมาศ โครงการบริหารจดัการขยะในชุมชน 1,000.00          ๒๔ ส.ค. ๖๕ 0499/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

43 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา  ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 320.00             ๒๕ ส.ค. ๖๕ 0500/2565
44 3309900708221  สมานบุค๊ สาขา ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองคลัง) จ านวน 7 

รายการ รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ
4,912.00          ๒ ก.ย. ๖๕ 0507/2565

45 3309900708221  สมานบุค๊ สาขา ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 1,470.00          ๒ ก.ย. ๖๕ 0508/2565
46 5440900041207 ร้านโฟกสัส่ือศึกษา โครงการอบรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว 1,215.00          ๒ ก.ย. ๖๕ 0509/2565
47 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ โครงการอบรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว 360.00             ๒ ก.ย. ๖๕ 0510/2565
48 3440900037530  ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 66 ถงั 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

660.00             ๖ ก.ย. ๖๕ 0513/2565

49  3440900037530  ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 131 ถงั 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,310.00          ๖ ก.ย. ๖๕ 0514/2565

50  3440900023482 ร้าน ซีเค.ซัพพลาย จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416600066 โดย
เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย จ านวน 1 
รายการ

1,650.00          ๗ ก.ย. ๖๕ 0518/2565

51 3440900023482 ร้าน ซีเค.ซัพพลาย จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416610069 โดย
เปล่ียน SSD NVME 256 GB พร้อมลงวิน
โดวน์ และซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 481530042 โดย
ท าความสะอาดชุดโหลดกระดาษ

2,650.00          ๗ ก.ย. ๖๕ 0519/2565

52  5440900041207 ร้านโฟกสัส่ือศึกษา ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 9 
รายการ รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

4,217.00          ๗ ก.ย. ๖๕ 0520/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

53 1440300105872  ละอองดิน ซ้ือกระถางต้นไม้ ขนาด กว้าง 15 นิว้ สูง 
19 นิว้ สีขาวมัน จ านวน 12 อนั
รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 
824193 มหาสารคาม

4,800.00          ๘ ก.ย. ๖๕ 0524/2565

54 3309900708221  สมานบุค๊ สาขา ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 450.00             ๙ ก.ย. ๖๕ 0526/2565
55  3440900064120  ร้าน 99 ศิลป์ โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนัภัยฝุายพล

เรือน
360.00             ๙ ก.ย. ๖๕ 0528/2565

56 0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั โครงการปูองกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก

972.17             ๙ ก.ย. ๖๕ 0529/2565

57 3440900230534 นางอดุม บุพโต โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนัภัยฝุายพล
เรือน

3,400.00          ๙ ก.ย. ๖๕ 0530/2565

58 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

6,000.00          ๑๒ ก.ย. ๖๕ 0531/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

59 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 ก.ย. ๖๕ 0532/2565

60 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 800.00             ๑๒ ก.ย. ๖๕ 0535/2565
61 3440900023482 ร้าน ซีเค.ซัพพลาย จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 416640089 โดยลง
โปรแกรม

300.00             ๑๒ ก.ย. ๖๕ 0536/2565

62 3440900023482  ร้าน ซีเค.ซัพพลาย  ซ้ือเมาส์คียบอร์ดไร้สาย(2in1) จ านวน 4
 ชิ้น และแฟลซไดร์ 32 GB จ านวน 7 อนั

3,363.00          ๑๔ ก.ย. ๖๕ 0543/2565

63 0315555000542 บริษัท บิก๊บีโซลูชั่น จ ากดั จา้งเหมาเช่าพื้นที่เกบ็ขอ้มูลระบบสาร
บรรณอเิล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม
 2564 ถงึวันที่ 30 กนัยายน 2565

6,955.00          ๑๕ ก.ย. ๖๕ 0545/2565

64 3440900005298 นายธงชัย พรรณศิลป์ จา้งเหมาซ่อมแซมกญุแจประตูกระจกบาน
เล่ือน ห้องประชุมฉนัท์อา้ยน้อง (กอง
สวัสดิการสังคม)

500.00             ๑๕ ก.ย. ๖๕ 0547/2565

65 2440901025162  ร้าน ไม้เมืองใหม่ ซ้ือวัสดุการเกษตร (ส านักปลัด) จ านวน 3
 รายการ รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

1,490.00          ๑๖ ก.ย. ๖๕ 0551/2565

66  3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 54 ถงั 
ประจ าเดือน กนัยายน 2565 ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

540.00             ๒๑ ก.ย. ๖๕ 0556/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

67  3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 107 ถงั 
ประจ าเดือน กนัยายน 2565 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,070.00          ๒๑ ก.ย. ๖๕ 0557/2565

68 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          ๒๒ ก.ย. ๖๕ 0558/2565

69 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          ๒๒ ก.ย. ๖๕ 0559/2565



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

70 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          ๒๙ ก.ย. ๖๕ 0573/2565

71 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

8,500.00          ๒๙ ก.ย. ๖๕ 0574/2565

191,745.17     รวม


