


                      รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ
                ประจ าไตรมาสที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง  เดือน  ธนัวาคม พ.ศ. 2565
                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

วันที่ เลขที่

1 1440900158586 นางสาวนิตยสิ์นี สุปะทัง  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 125,650.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0001/2566

2 3440900187167 นางเสาวคนธ์ พวงสีเคน  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 126,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0002/2566

3 3440900039818 นางสุภาพร วรรณวงศ์  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 126,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0003/2566

4  1103702193275 นางสาวนภสร ครุฑน้อย  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 107,100.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0004/2566

5 1440900183556 นางสาวสัญญาลักษณ์ แคนสังข์  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 126,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0005/2566

6 1440900101258 นางสาวนิภารัตน์ แกว้ธานี  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 107,700.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0006/2566

7 3440900117380 นายน้อย ปาปะเก  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 114,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0007/2566

8 3440601245041 นายธงเดช รังสร้อย  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 120,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0008/2566

9 3440900155672 นางสายญันท์ รังสร้อย  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 120,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0009/2566

10 3440900155915 นางสาวนิตยา ประกริะโส  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 120,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0010/2566

11 3440900232553 นายสุรพล บุพโต  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 114,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0011/2566
12 3440900042380 นายสมบูรณ์ ก ามหาวงษ์  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 114,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0012/2566
13 3440900582490 นายกติติศักด์ิ โยวะ  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 114,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0013/2566
14 1440900095631 นางสาวอไุลวรรณ จนัทะจติ  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 21,000.00        ๗ ต.ค. ๖๕ 0014/2566
15 1459900402698  นายพิมพ์เพทาย ปัตตานี จา้งเหมาบริการคนงานทั่วไปส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
15,000.00        ๗ ต.ค. ๖๕ 0015/2566

16   1349900475068  นางสาวพิชชาวีร์ ศรีประยา่  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 108,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0016/2566

17  3440900042223 นายชาย ภูมิดง  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 114,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0017/2566

18 1440900003663 นายณัฐพล มะลาศรี  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 114,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0018/2566
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19 3440900019256 นายฤทธิชัย สุทธิประภา  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 114,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0019/2566

20 3440900030217  นายทองสุข สุปะโค  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 96,000.00        ๗ ต.ค. ๖๕ 0020/2566
21 3440900098733  นางแจม่จนัทร์ ภูมาศ  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 114,000.00      ๗ ต.ค. ๖๕ 0021/2566
22 3440900098679  นายปรีชา ภูมาศ  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 76,200.00        ๗ ต.ค. ๖๕ 0022/2566

23  1449900365598 นางสาวภัทราภรณ์ ไปมา จา้งเหมาบริการทั่วไปกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

61,600.00        ๗ ต.ค. ๖๕ 0024/2566

24  1310800017914 นายบุญยงค์ ชุมเสนา จา้งเหมาบริการทั่วไปกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

55,735.00        ๗ ต.ค. ๖๕ 0025/2566

25 3440900323061 นายเทิดศักด์ิ ปิดสายะ  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 56,684.00        ๗ ต.ค. ๖๕ 0026/2566
26 1440901307526  นางสาววิสาลิณี จนัดี  ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 114,000.00      ๑๐ ต.ค. ๖๕ 0027/2566
27 1460500104381 นายกรร์วัฒณณก ์ภูดวงจติร์ จา้งเหมาบริการต าแหน่ง คนวานทั่วไป

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

106,800.00      ๑๐ ต.ค. ๖๕ 0028/2566

28 3440900040891  นางสุดาลักษณ์ ศิริกลุ ค่าจา้งเหมาคนงานทั่วไปศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กอบต.หนองแสง

114,000.00      ๑๐ ต.ค. ๖๕ 0029/2566

29  3440900027798  นายกหุลาบ ไวจ าปา ค่าจา้งเหมาคนงานทั่วไปศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กอบต.หนองแสง

96,000.00        ๑๐ ต.ค. ๖๕ 0030/2566

30 3440900117410 นางบุญตา สุปะโค  ค่าจา้งเหมาคนงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาล
อบต.หนองแสง

114,000.00      ๑๐ ต.ค. ๖๕ 0031/2566

31  3310100386573  นางศศิกานต์ ประนัดทา  ค่าจา้งเหมาคนงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาล
อบต.หนองแสง

114,000.00      ๑๐ ต.ค. ๖๕ 0032/2566

32 1440900132137  นายวิศรุต ประจะเนย์  ค่าจา้งเหมาคนงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาล
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๐ ต.ค. ๖๕ 0033/2566
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33 3440900118581  นายอนันท์ มะธิปิไข  ค่าจา้งเหมาคนงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาล
อบต.หนองแสง

9,500.00          ๑๐ ต.ค. ๖๕ 0034/2566

34 5440900031970  นายสุระชาติ พูลชัย  ค่าจา้งเหมาคนงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาล
อบต.หนองแสง

32,000.00        ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0035/2566

35  3440900042681 นางสาวจนิดารัตน์ ปะบัวบาน ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กอบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0036/2566

36 1460100119535 นางสาวพิมพิลัย อนิทร์พวง ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กอบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0037/2566

37 3459900247249  นางกิ่งกาญจน์ บุบผา  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0038/2566

38 1319900147737 นางสาวนุจรีพร อปุเถย์  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0039/2566

39 3440900856433  นางอรทัย ประจกัษ์แจง้  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0040/2566

40 3440900130335  นางสาริกา ปะติเพนัง  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0041/2566

41 1440900158161 นางศศิธร หงษ์อดุร  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0042/2566

42 3440900909171 นางดาราวรรณ โสมนัส  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0043/2566

43 1449900393061  นางสาวรุ่งทิวา นนตะศรี  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0044/2566

44 1449900360618 นางสาวพิชชาพร ยซิุ  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0045/2566
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45 3310800600055  นางยศวรรณ ปลายสวน  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

31,500.00        ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0046/2566

46 1119900393195 นายชัยรัตน์ ศรีเครือแกว้  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0047/2566

47  1449900317941 นางสาวปาริชาติ สุวรรณหาร  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

31,500.00        ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0048/2566

48 1440900226018  นางสาวสุจติรา ป้องแกว้ปาน  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0049/2566

49  1449900363200  นายรัฐพงษ์ ธรรมกนัหา  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0050/2566

50  1440900178498  นางสาวบุศรากร บุญเพชร  ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

126,000.00      ๑๑ ต.ค. ๖๕ 0051/2566

51 1350800091294  เอมฟลาวเวอร์  จา้งเหมา จดัท าพวงมาลาดอกไม้สด จดั
กจิกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 13 ตุลาคม 2565 จ านวน 1อนั

1,000.00          ๑๗ ต.ค. ๖๕ 0052/2566

52 1350800091294  เอมฟลาวเวอร์ ซ้ือพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จ านวน 5 อนั 2,000.00          ๑๘ ต.ค. ๖๕ 0053/2566
53 0105513004762  บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั  (1) ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 39,600.00        ๑๘ ต.ค. ๖๕ 0054/2566
54 0105513004762  บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั  (1) ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 39,600.00        ๑๘ ต.ค. ๖๕ 0055/2566
55 0105513004762  บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 39,600.00        ๑๘ ต.ค. ๖๕ 0056/2566

56 0105513004762  บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 39,600.00        ๑๘ ต.ค. ๖๕ 0057/2566

57 0105513004762  บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 39,600.00        ๑๘ ต.ค. ๖๕ 0058/2566
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58 3309900708221  สมานบุค๊ สาขา ซ้ือกระปุกเอน็ตัดหญ้า จ านวน 1 อนั 200.00             ๑๙ ต.ค. ๖๕ 0059/2566

59  3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต  (3) ค่าจา้งเหมาท าป้ายต่าง ๆ 860.00             ๑๙ ต.ค. ๖๕ 0060/2566
60  3440900005298  นายธงชัย พรรณศิลป์  จา้งซ่อมแซมประตูอาคารศูนยพ์ัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลหนองแสง

4,500.00          ๒๑ ต.ค. ๖๕ 0062/2566

61 1350800091294 เอมฟลาวเวอร์ จา้งเหมา จดัท าพวงมาลาดอกไม้สด จดั
กจิกรรมน้อมร าลึกเนือ่งในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 จ านวน 1 
อนั

1,000.00          ๒๑ ต.ค. ๖๕ 0063/2566

62  0994000409079 สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ ากดั  ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ส าหรับ
เติมรถยนต์ส่วนกลาง 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          ๒๕ ต.ค. ๖๕ 0065/2566



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

63  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          ๒๕ ต.ค. ๖๕ 0066/2566

64 1620200075970  นางสาวศิริพร ฤทธิ์เดช ค่าจา้งเหมาคนงานทั่วไปศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กอบต.หนองแสง

99,000.00        ๒๕ ต.ค. ๖๕ 0067/2566

65 1440900118053 ร้านนัดซุปเปอร์ไบค์ จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองตัดหญ้า 
หมายเลขครุภัณฑ์ 442600005 โดย
เปล่ียนคาบูและหัวเทียน จ านวน 1 
โครงการ

430.00             ๓๑ ต.ค. ๖๕ 0069/2566

66  3300300250756 ยิ่งเจริญแอร์ จา้งซ่อมแซมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420550023 โดย
ซ่อมบอร์ดและล้างท าความสะอาดคอยล์
เยน็ คอยล์ร้อน จ านวน 1 โครงการ

1,600.00          ๑๙ ต.ค. ๖๕ 0070/2566

67  0305551001650  บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากดั จา้งเหมาเช่าพื้นที่บริการอนิเตอร์เน็ต ค่า
จดทะเบียนโดเมนเนม,ค่าส ารองขอ้มูลใน 
SEVER (สัญญาต่อเนือ่ง) ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง เป็นระยะเวลา
 12 เดือน

3,000.00          ๒ พ.ย. ๖๕ 0071/2566

68 3440900112442 นางเกษร จนัทะจติ  โครงการฝึกอบรมประชาชนต าบลหนอง
แสงผลิตพันธุ์ขา้วอนิทรีย์

2,000.00          ๗ พ.ย. ๖๕ 0077/2566



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

69 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์  โครงการฝึกอบรมประชาชนต าบลหนอง
แสงผลิตพันธุ์ขา้วอนิทรีย์

360.00             ๗ พ.ย. ๖๕ 0078/2566

70  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

5,500.00          ๙ พ.ย. ๖๕ 0079/2566

71  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 พ.ย. ๖๕ 0080/2566

72 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 83 ถงั 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 และน้ าด่ืม 
600 ซีซี จ านวน 3 แพ็ค ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

935.00             ๙ พ.ย. ๖๕ 0082/2566



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

73 3440900037530 ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 98 ถงั 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

980.00             ๙ พ.ย. ๖๕ 0083/2566

74 3440900023482  ร้าน ซีเค.ซัพพลาย จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416520034 โดย
เปล่ียนแรม DDR III 4 GB, เปล่ียน SSD 
256 GB และลงโปรแกรมวินโดวน์ 
จ านวน 1 รายการ

3,300.00          ๙ พ.ย. ๖๕ 0084/2566

75 3440900023482  ร้าน ซีเค.ซัพพลาย ซ้ือ Toner หมึกเทียบเท่า Cannon 
Cartridge 054H สีด า Cannon 
MF641Cw จ านวน 4 กล่อง

4,600.00          ๑๐ พ.ย. ๖๕ 0085/2566

76 2310100028407 นายสมเกยีรติ แกว้ฉลาด ค่าจา้งเหมาคนงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาล
อบต.หนองแสง

94,500.00        ๑๖ พ.ย. ๖๕ 0092/2566

77 5440900041207 ร้านโฟกสัส่ือศึกษา  (2) โครงการส ารวจผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม คนไร้ที่พึ่งในต าบลหนองแสง

2,640.00          ๑๖ พ.ย. ๖๕ 0093/2566

78 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์  (2) โครงการส ารวจผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม คนไร้ที่พึ่งในต าบลหนองแสง

360.00             ๑๖ พ.ย. ๖๕ 0094/2566

79 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์ (3) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัสิทธิ 
สวัสดิการเบีย้ยงัชีพ

360.00             ๑๖ พ.ย. ๖๕ 0095/2566

80 5440900041207 ร้านโฟกสัส่ือศึกษา (3) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัสิทธิ 
สวัสดิการเบีย้ยงัชีพ

4,640.00          ๑๖ พ.ย. ๖๕ 0096/2566

81  3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต  (3) ค่าจา้งเหมาท าป้ายต่าง ๆ 1,300.00          ๒๒ พ.ย. ๖๕ 0099/2566



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

82 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

6,400.00          ๒๒ พ.ย. ๖๕ 0101/2566

83 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 พ.ย. ๖๕ 0102/2566

84 1440900159221 นางสาวภาวิดา โพธิ์ทัย (4) ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 90,000.00        ๓๐ พ.ย. ๖๕ 0107/2566
85 1440900095631  นางสาวอไุลวรรณ จนัทะจติ (4) ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 105,000.00      ๑ ธ.ค. ๖๕ 0109/2566
86 2440901025162 ร้าน ไม้เมืองใหม่ ซ้ือต้นดาวเรือง จ านวน 150 ต้น 2,250.00          ๑ ธ.ค. ๖๕ 0112/2566
87  3440900037530  ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 63 ถงั 

ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2565 ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

630.00             ๓๑ ต.ค. ๖๕ 0113/2566



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

88  3440900037530  ร้าน ดิว ไลฟ์ โดยนายศักรภพน์ นครศรี ซ้ือน้ าด่ืมชนิดถงั จ านวน 193 ถงั 
ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2565 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,930.00          ๓๑ ต.ค. ๖๕ 0114/2566

89 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 4 
รายการ รายละเอยีดตามใบส่ังซ้ือ

1,920.00          ๖ ธ.ค. ๖๕ 0115/2566

90 3440900233401 นายเกรียงไกร ตะโคตร  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูก
หลังฤดูเกบ็เกี่ยวและการปลูกพืชหมุนเวียน

2,000.00          ๖ ธ.ค. ๖๕ 0117/2566

91 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูก
หลังฤดูเกบ็เกี่ยวและการปลูกพืชหมุนเวียน

2,160.00          ๖ ธ.ค. ๖๕ 0118/2566

92 3440900161818 นางสาวไพร ค าชัย  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูก
หลังฤดูเกบ็เกี่ยวและการปลูกพืชหมุนเวียน

1,500.00          ๖ ธ.ค. ๖๕ 0119/2566

93  1350800091294  เอมฟลาวเวอร์ จา้งจดัท าพานพุ่มดอกไม้สด จดักจิกรรม
เนือ่งในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2565 จ านวน 1 อนั

500.00             ๑ ธ.ค. ๖๕ 0120/2566



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

94 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

5,000.00          ๘ ธ.ค. ๖๕ 0121/2566

95 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 ธ.ค. ๖๕ 0122/2566

96 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข
ฯ) จ านวน 3 รายการ รายละเอยีดตาม
ใบส่ังซ้ือ

1,084.00          ๘ ธ.ค. ๖๕ 0123/2566

97 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ซ้ือธงชาติไทย ขนาด 50x75 ซม. (เบอร์ 
5) จ านวน 10 ผืน และธงประจ ารัชกาลที่
 10 ขนาด 50x75 ซม. (เบอร์ 5) 
จ านวน 10 ผืน

700.00             ๘ ธ.ค. ๖๕ 0124/2566



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

98 3440900064120 ร้าน 99 ศิลป์  (9) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนใน
เขตรับผิดชอบอบต.หนองแสง

360.00             ๑๓ ธ.ค. ๖๕ 0127/2566

99  0445535000040 บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั สาขาวาปีปทุม

ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กจ 7648 (คร้ังที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(รายละเอยีดตามใบส่ังจา้ง)

755.42             ๑๔ ธ.ค. ๖๕ 0130/2566

100 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 1,590.00          ๑๕ ธ.ค. ๖๕ 0131/2566
101 1449900129967 อู่ช่างหนึง่ จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน 824193 
มหาสารคาม (คร้ังที่ 3) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยซ่อมไดร์
ชาร์จรถบรรทุกและเชื่อมบันไดท้าย 
จ านวน 1 โครงการ

4,150.00          ๑๕ ธ.ค. ๖๕ 0132/2566

102 3300300250756 ยิ่งเจริญแอร์ จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
(ห้องนายก) หมายเลขครุภัณฑ์ 
420550023 โดยซ่อมบอร์ดคอยเยน็ 
จ านวน 1 รายการ

1,500.00          ๑๕ ธ.ค. ๖๕ 0133/2566

103 3309900708221 สมานบุค๊ สาขา ซ้ือผ้าต่วนสีเขยีวแก ่ขนาด 60 หลา 
จ านวน 1 ม้วนและผ้าต่วนสีแดง ขนาด 
60 หลา จ านวน 1 ม้วน

4,400.00          ๑๙ ธ.ค. ๖๕ 0135/2566



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

104 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

6,600.00          ๒๐ ธ.ค. ๖๕ 0139/2566

105 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 ธ.ค. ๖๕ 0140/2566

106 3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต (3) ค่าจา้งเหมาท าป้ายต่าง ๆ 1,350.00          ๒๒ ธ.ค. ๖๕ 0144/2566
107 3440900093367 ร้านมาคี-อาร์ต ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 600.00             ๒๖ ธ.ค. ๖๕ 0145/2566
108 3440900230534 นางอดุม บุพโต โครงการป้องกนัอบุัติภัยอบุัติเหตุ

การจราจรเทศกาลปีใหม่
4,500.00          ๒๘ ธ.ค. ๖๕ 0150/2566

109 3440900230534 นางอดุม บุพโต โครงการป้องกนัอบุัติภัยอบุัติเหตุ
การจราจรเทศกาลปีใหม่

4,500.00          ๒๘ ธ.ค. ๖๕ 0151/2566



วันที่ เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับที่
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวมที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอา้งองิ

110  3460100703403 ร้าน ป้ายวาปีปทุม โครงการป้องกนัอบุัติภัยอบุัติเหตุ
การจราจรเทศกาลปีใหม่

4,950.00          ๒๘ ธ.ค. ๖๕ 0152/2566

111 1440901317432 ร้านกา้วหน้าพานิชย์ โครงการป้องกนัอบุัติภัยอบุัติเหตุ
การจราจรเทศกาลปีใหม่

4,900.00          ๒๘ ธ.ค. ๖๕ 0153/2566

5,858,463.42  รวม


