
เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน

1 1 เม.ย.65 2410600024728 นายศิริศักด์ิ  อ่อนทอง จัดซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน ต.ค.64 648.- สซ.47/2565
2 20 เม.ย.65 2419800022834 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ช้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000.00 สซ48/2565
3 20 เม.ย.65 1410700054213 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ช้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000.00 สซ.49/2565
4 20 เม.ย.65 1410700054213 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ซ้ือตู้เก็บเอกสาร 15,000.00 สซ.50/2565
5 20 เม.ย.65 1410700054213 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ซ้ือตู้เก็บเอกสาร 5,000.00 สซ.51/2565
6 3 พ.ค.65 3411200128703 นายธนธฤต สุทธิวิเศษ ซ้ือธงตราสัญลักษณ์ 53,750.00   สซ.52/2565
7 3 พ.ค.65 3411200128704 นายธนธฤต สุทธิวิเศษ ซ้ือผ้าประดับตกแต่ง 50,544.00 สซ.53/2565
8 17 พ.ค.65 3411200128705 นายธนธฤต สุทธิวิเศษ ซ้ือน้้ายาพ่นโควิด 99,000.00 สซ.54/2565
9 18 พ.ค.65 3410600871402 นางดวงจันทร์  สุราชวงค์ ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 5,900.00 สซ.55/2565

10 23 พ.ค.65 3430200197321 นายทรงศักด์ิ  เจริญทรง ซ้ือพันธ์ุปลา 199,500.00 สซ.56/2565
11 24 พ.ค.65 1419900137983 นายชูเกียรติ  ปุณประเสริฐ ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ + ยางรถยนต์ 39,000.00 สซ.57/2565
12 28 มิ.ย.65 3411200128704 นายธนธฤต สุทธิวิเศษ ซ้ือเก้าอ้ี 3,500.00 สซ.58/2565
13 28 มิ.ย.65 3411200128705 นายธนธฤต สุทธิวิเศษ ซ้ือเก้าอ้ี 17,500.00 สซ.59/2565
14 28 มิ.ย.65 3430700397249 นางชมชนก  อุทัยสาร์ ซ้ือต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 200,000.00 สซ.60/2564
15 28 มิ.ย.65 3411200128705 นายธนธฤต สุทธิวิเศษ ซ้ือเก้าอ้ี 7,500.00 สซ.61/2565
16 28 มิ.ย.65 3411200128706 นายธนธฤต สุทธิวิเศษ ซ้ือเก้าอ้ี 34,400.00 สซ.62/2565
17 28 มิ.ย.65 1410700054213 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ช้ือเคร่ืองพิมพ์ 6,300.00 สซ.63/2565

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตัวประชำชน

18 28 มิ.ย.65 1410700054213 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000.00 สซ.64/2565
19 28 มิ.ย.65 1410700054214 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,280.00 สซ.65/2565
20 28 มิ.ย.65 1410700054215 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ซ้ือคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุค) 22,000.00 สซ.66/2565
21 29 มิ.ย.65 1410700054216 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ซ้ือเคร่ืองสูบน้้า 9,000.00 สซ.67/2565
22 30 มิ.ย.65 3411200128705 นายธนธฤต สุทธิวิเศษ ซ้ือทรายอะเบท 100,000.00 สซ.68/2565
23 30 มิ.ย.65 1410700054215 นายณัฐวุฒิ  สาอุด ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 21,745.00 สซ.69/2565
24 4 เม.ย.65 413559001176 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 99,500.00 สจ.77/2565
25 4 เม.ย.65 413559001176 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 99,500.00 สจ.78/2565
26 4 เม.ย.65 413559001176 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13 99,500.00 สจ.79/2565
27 5 เม.ย.65 413559001176 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15 99,500.00 สจ.82/2565
28 5 เม.ย.65 413559001176 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.19 99,500.00 สจ.83/2565
29 7 เม.ย.65 415559001356 นางไอลดา สุขบัญชา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเกิน 1,218.52 สจ.84/2565
30 19 เม.ย.65 1410700054216 นายณัฐวุฒิ  สาอุด จ้างซ่อมคอมพิมพ์เตอร์กองการศึกษา 2,600.00 สจ.85/2565
31 9 พ.ค.65 3470600188141 นายพานิชย์  คุรุบาศรี จัดจ้างแบบพิมพ์ใบส้าคัญรับเงิน 4,400.00 สจ.86/2565
32 18 พ.ค.65 1410700054216 นายณัฐวุฒิ  สาอุด จ้างซ่อมคอมพิมพ์เตอร์ 500.00 สจ.87/2565
33 24 พ.ค.65 3410600871402 นางดวงจันทร์  สุราชวงค์ จ้างซ่อมรถขยะ 28,000.00 สจ.88/2565
34 25 พ.ค.65 1419900137983 นายชูเกียรติ  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้้า 2,100.00 สจ.89/2565
35 25 พ.ค.65 1419900137984 นายชูเกียรติ  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า 3,650.00 สจ.90/2565
36 30 พ.ค.65 1419900137984 นายชูเกียรติ  ปุณประเสริฐ จ้างซ่อมรถยนต์ 5,790.00 สจ.91/2565
37 8 มิ.ย.65 415559001356 นางไอลดา สุขบัญชา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเกิน LPA 1,276.62 สจ.92/2565
38 21 มิ.ย.65 1410700054216 นายณัฐวุฒิ  สาอุด จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00 สจ.93/2565
39 21 มิ.ย.65 994000391528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ้างแบบสอบถาม 10,000.00 สจ.94/2565
40 23 มิ.ย.65 1410700054216 นายณัฐวุฒิ  สาอุด จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 600.00 สจ.95/2565
41 5 เม.ย.65 413559001176 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างก่อสร้างรางระบายน้้า 165,500.00 ส.ญ.จ.98/2565
42 5 เม.ย.65 413559001176 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม 207,000.00 ส.ญ.จ.99/2565
43 17 พ.ค.65 413559001177 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างก่อสร้างวางท่อรางระบายน้้า 75,000.00 ส.ญ.จ.100/2565
44 17 พ.ค.65 413559001178 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 398,000.00 ส.ญ.จ.101/2565
45 18 พ.ค.65 413559001179 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 498,000.00 ส.ญ.จ.102/2565
46 18 พ.ค.65 413555002852 นางสาวอัจฉราพร  หอนงาม จ้างปรับปรุงถนน คสล.ม.4 497,000.00 ส.ญ.จ.103/2565
47 18 พ.ค.65 413555002853 นางสาวอัจฉราพร  หอนงาม จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.18 497,000.00 ส.ญ.จ.104/2565
48 20 พ.ค.65 413559001178 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7 497,000.00 ส.ญ.จ.105/2565

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดช้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 3 เดือน เมษำยน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2565
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49 20 พ.ค.65 413555002852 นางสาวอัจฉราพร  หอนงาม จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.18 497,000.00 ส.ญ.จ.106/2565
50 29 พ.ค.65 413559001179 นายอภิชัย  ปุณประเสริฐ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 498,000.00 ส.ญ.จ.107/2565
51 30 พ.ค.65 413555002852 นางสาวอัจฉราพร  หอนงาม จ้างปรับปรุงถนน คสล.ม.13 498,000.00 ส.ญ.จ.108/2565

5,845,202.14

           (5) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้างพิมพ์หนังสือ จ้างซ่อมรถราชการ เป็นต้น

               คาดหมายไว้ก่อนตามระเบียบฯข้อ 79 วรรคสอง หรือเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างตามรายการค่าใช้จ่ายตามหนังสือเวียน ว119

           (2) ระบุวันเดือนปีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ัน

รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ : เง่ือนไขการกรอกข้อมูล
           (1) ระบุล้าดับท่ีเรียงตามล้าดับวันท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

           (3) ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
           (4) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

           (6) ระบุวงเงินท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง
           (7) ระบุเลขท่ีสัญญาหรือข้อตกลง หรือหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน เช่น เลขท่ีใบเสร็จรับเงินหรือใบส้าคัญการรับเงิน
           (8) ระบุข้ออ้างอิงสนับสนุน เช่น เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างเงินเล็กน้อยตามมาตรา 96 วรรคสอง เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีท่ีมีความจ้าเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ได้   


