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ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

1 1803648070 ร้านไมตรีพาณิชย์ จัดซ้ือวารสาร (หนังสือพิมพ)์ ประจ าเดือนต.ค. 64 - ก.ย.65 3,650                1-ต.ค.-64 บซ.0001/65 1

2 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานส านักปลัด 4,235.00            1-ต.ค.-64 บซ.0002/65 5

ประจ าเดือน ต.ค.64

3 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเก็บขยะฯ 12,314.70          1-ต.ค.-64 บซ.0003/65 5

ประจ าเดือน ต.ค.64

4 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 2,987.00            1-ต.ค.-64 บซ.0004/65 5

ประจ าเดือน ต.ค.64

5 1440600241062 นางสาวกิตติยา  บุญเกิด จ้างเหมาแรงงานรายวัน ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 5,985                1-ต.ค.-64 บจ.0006/65 4

งานส ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ   

ประจ าเดือน ต.ค.64

6 1440600228040 นายเกรียงไกร  ภูษี จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ ารถบรรทกุขยะ 5,985                    1-ต.ค.-64 บจ.0007/65 4

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม

ประจ าเดือน ต.ค.64

7 1449900353701 นายกฤษดา  นาคเหนือ จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ ารถบรรทุกขยะ 5,985                1-ต.ค.-64 บจ.0008/65 4

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม

ประจ าเดือน ต.ค.64

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาศที ่1 เดอืนตลุาคม พ.ศ.2564   ถึง   เดอืนธันวาคม พ.ศ.2564  ประจ าปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารอ้างอิง



หน้า 2

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

8 1449900492051 นายธนพล   สระมูล จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ ารถบรรทุกขยะ 5,040                1-ต.ค.-64 บจ.0009/65 4

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม

ประจ าเดือน ต.ค.64

9  1102002682566 นายวรวุฒิ   ทองหิน จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ ารถบรรทุกขยะ 4,410                1-ต.ค.-64 บจ.0010/65 4

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม

ประจ าเดือน ต.ค.64

10  3440600863388 นายชาญชัย   ชากัน จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่เก็บขยะ ประจ ารถบรรทุกขยะ 5,670                1-ต.ค.-64 บจ.0009/65 4

หมายเลขทะเบยีน บม6948 มค ประจ าเดือน ต.ค.64

11 3440601173555 นางเทพวรรณ  อนุฤทธิ์ โครงการจ้างเหมาบริการงานส่งเสริมพัฒนาการ
 54,000              1-ต.ค.-64 บจ.0012/65 4

เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกล่าม

ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565

12 1101400244223 นางสาวยุพาภรณ์  มุลตรี โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนตามหลักสูตรไฮสโคป 54,000              1-ต.ค.-64 บจ.0013/65 4

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าลบรบือ 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565

13 1409901028099 นางบุษกร   จันทร์คลัง โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนตามหลักสูตรไฮสโคป 54,000              1-ต.ค.-64 บจ.0014/65 4

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าลบรบือ 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565

14 5440600035848 นางสาวยุภาพร  ดอกไม้ โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนตามหลักสูตรไฮสโคป 54,000              1-ต.ค.-64 บจ.0015/65 4

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าลบรบือ 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565

เอกสารอ้างอิง



หน้า 3

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

15 3440600160522 ร้านบรบือศึกษาภัณฑ์ จัดซ้ือป้ายชื่อต้ังโต๊ะ  ส านักปลัด 1,800                7-ต.ค.-64 บ.753 1

16 3440700380346 ร้านรมิดาฟลาวเวอร์ จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด  พร้อมปา้ยชื่อหน่วยงาน  1,500                20-ต.ค.-64 บ.760 1

น้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

17 34303000116617 อู่สมพรการช่าง จัดซ้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ซ่อมบ ารุงรถยนต์- 1,740                27-ต.ค.-64 บ.762 1

หมายเลขทะเบียน กข-8496 มค.

18 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานส านักปลัด 2,828.45            1-พ.ย.-64 บซ.0021/65 5

ประจ าเดือน พ.ย.64

19 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเก็บขยะฯ 13,210.80          1-พ.ย.-64 บซ.0022/65 5

ประจ าเดือน พ.ย.64

20 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 1,506.00            1-พ.ย.-64 บซ.0023/65 5

ประจ าเดือน พ.ย.64

21 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานรักษาความสงบ- 1,441.00            1-พ.ย.-64 บซ.0024/65 5

ภายใน  ประจ าเดือน พ.ย.64

22 1440600241062 นางสาวกิตติยา  บุญเกิด จ้างเหมาแรงงานรายวัน ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 6,930                1-พ.ย.-64 บจ.0025/65 4

งานส ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ   

ประจ าเดือน พ.ย.64

23 1440600228040 นายเกรียงไกร  ภูษี จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ ารถบรรทกุขยะ 6,930                    1-ต.ค.-64 บจ.0026/65 4

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม

ประจ าเดือน พ.ย.64

เอกสารอ้างอิง



หน้า 4

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

24 1449900353701 นายกฤษดา  นาคเหนือ จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ ารถบรรทุกขยะ 6,930                1-ต.ค.-64 บจ.0027/65 4

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม

ประจ าเดือน พ.ย.64

25 1449900492051 นายธนพล   สระมูล จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ ารถบรรทุกขยะ 5,355                1-ต.ค.-64 บจ.0028/65 4

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม

ประจ าเดือน พ.ย.64

26  1102002682566 นายวรวุฒิ   ทองหิน จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ ารถบรรทุกขยะ 6,930                1-ต.ค.-64 บจ.0029/65 4

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม

ประจ าเดือน พ.ย.64

27  3440600863388 นายชาญชัย   ชากัน จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่เก็บขยะ ประจ ารถบรรทุกขยะ 6,300                1-ต.ค.-64 บจ.0030/65 4

หมายเลขทะเบยีน บม6948 มค ประจ าเดือน พ.ย. 64

28 3449900318553 ร้านอารีญาภรณ์กราฟฟิค จัดซ้ือตรายางงานเลือกต้ัง 720 19-พ.ย.-64 บ.804 1

29 3440600174159 นายสมโภชน์   นามค ามี จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.810 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  

ไปหน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่1 เขตเลือกต้ังที ่1 หมู่ที ่2 

30 1440600001223 นายนรินทร์  กัณหาทิพย์ จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.811 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  

ไปหน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่2 เขตเลือกต้ังที ่2 หมู่ที ่3 

เอกสารอ้างอิง



หน้า 5

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

31  3440600865321 นางยุราวัลย์   พงอุดทา จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.812 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  

ไปหน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่3 เขตเลือกต้ังที ่3 หมู่ที ่4 

32 3440601175761 นายบุญลือ   พิมนต์ จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.813 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  

ไปหน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่4 เขตเลือกต้ังที ่4 หมู่ที ่5 

33 5440600031184 นายจตุพร   ทวีกัน จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.814 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  

ไปหน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่5 เขตเลือกต้ังที ่5 หมู่ที ่6 

34 3440600228577 นายเพทาย  สิงพร จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.815 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  

ไปหน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่6 เขตเลือกต้ังที ่6 หมู่ที ่8 

35 3440601254181 นางสาวสุจิตรา   หาสุข จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.816 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  

ไปหน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่7 เขตเลือกต้ังที ่6 หมู่ที ่8 

36 3440600176976 นางสายันต์   ตรีพงษ์ จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.817 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  

ไปหน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่8 เขตเลือกต้ังที ่7 หมู่ที ่9 

เอกสารอ้างอิง



หน้า 6

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

37 340101060408 นายเกรียงศักด์ิ    บุญพา จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.818 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  

ไปหน่วยเลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่9 เขตเลือกต้ังที ่8 หมู่ที1่0

38 3440600833241 นายสุนิพนธ์   ฤทธิถ์าพรม จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.819 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  ไปหน่วยเลือก-

ต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่10 เขตเลือกต้ังที ่9 หมู่ที ่11 

39 3440300906669 นายปุณณวัฒน์   ทับปัญญา จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.820 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  ไปหน่วยเลือก-

ต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่11 เขตเลือกต้ังที ่9 หมู่ที ่11 

40 3440600854125 นายประดิษฐ์   แก้วกันยา จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.821 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  ไปหน่วยเลือก-

ต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่12 เขตเลือกต้ังที ่10 หมู่ที ่12 

41 3440601153601 นายสมศักด์ิ    มาลาม จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.822 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  ไปหน่วยเลือก-

ต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่13 เขตเลือกต้ังที ่11 หมู่ที ่13 

42 3400101147482 นายบุญธรรม   หลักแหลม จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.823 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  ไปหน่วยเลือก-

ต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่14 เขตเลือกต้ังที ่12 หมู่ที ่15 

เอกสารอ้างอิง



หน้า 7

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

43 3440601142102 นายทองดี    สาลาด จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.824 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  ไปหน่วยเลือก-

ต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่15 เขตเลือกต้ังที ่13 หมู่ที ่16 

44 3360200245114 นายวินัย   ไชยสงค์ จ้างเหมายานพหานะส าหรับขนส่งหบีบตัรเลือกต้ังพร้อมอุปกรณ์ 300 26-พ.ย.-64 บ.825 1

จากศูนย์งานการเลือกต้ังประจ าอบต.บรบือ  ไปหน่วยเลือก-

ต้ังหน่วยเลือกต้ังที ่16 เขตเลือกต้ังที ่14 หมู่ที ่17 

45 3440600844529 นางวิไลวัน    แช่มจันทึก จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.826 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่1  เขตเลือกต้ังที ่ 1  หมู่ที ่2

46 1440600122187 นางอัญชนา    เทียบชิง จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.827 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่2  เขตเลือกต้ังที ่ 2  หมู่ที ่3

47 3440600868428 นายบุญเถิง   หม่อยปู้ จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.828 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่3  เขตเลือกต้ังที ่ 3  หมู่ที ่4

48 3440601172061 นางสาวสุภาภรณ์  วงชารี จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.829 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่4  เขตเลือกต้ังที ่ 4  หมู่ที ่5

เอกสารอ้างอิง



หน้า 8

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

49  3440601154495 นางสาวบุปผา   ทิพย์วงศา จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.830 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่5  เขตเลือกต้ังที ่ 5  หมู่ที ่6

50 1440600203195 นางสาวกรกนก  พงอุดทา จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.831 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่6  เขตเลือกต้ังที ่ 6  หมู่ที ่8

51 3440601253869 นายสมสี    ใจจุลละ จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.832 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่7  เขตเลือกต้ังที ่ 6  หมู่ที ่8

52 1440600022140 นางสาวประกายเพชร  สุวรรณ์ จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.833 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่8  เขตเลือกต้ังที ่ 7  หมู่ที ่9

53 3160600385829 นางจนุช    กางนอก จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.834 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่9  เขตเลือกต้ังที ่ 8  หมู่ที ่10

54 5440690006354 นางรัดดา    ทันชม จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.835 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่10  เขตเลือกต้ังที ่9  หมู่ที ่11

เอกสารอ้างอิง



หน้า 9

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

55 3440600835511 นางหนูไกร  กงกันยา จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.836 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่11  เขตเลือกต้ังที ่9  หมู่ที ่11

56 3440600854702 นางอนงค์นาฏย์    แก้วกันยา จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.837 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่12  เขตเลือกต้ังที ่10  หมู่ที ่12

57 3440601153601 นายสมศักด์ิ    มาลาม จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.838 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่13  เขตเลือกต้ังที ่11  หมู่ที ่13

58 3440700386409 นายวสันต์  มนัสไธสง จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.839 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่14  เขตเลือกต้ังที ่12  หมู่ที ่15

59 3440601142790 นางสาวบุดดี   ร่มจันทร์ จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.840 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่15  เขตเลือกต้ังที ่13  หมู่ที ่16

60 1449900257086 นางสาววันเพ็ญ    โพธิข์ า จ้างเหมาจัดสถานที่เลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังพร้อมทั้งท าความสะอาด 800 26-พ.ย.-64 บ.841 1

หน่วยเลือกต้ังทัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังและหลัง

เสร็จส้ินการนับคะแนน หน่วยเลือกต้ังที ่16  เขตเลือกต้ังที ่14  หมู่ที ่17

61 3440700495267 นางบุญถม   แซกรัม จ้างเหมาตักส่ิงปฏิกูล ณ ห้องน้ าอาคารทีท่ าการ อบต.บรบือ 1,000                26-พ.ย.-64 บ.843 1

เอกสารอ้างอิง



หน้า 10

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

62 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานส านักปลัด 2,841.64            1-ธ.ค.-64 บซ.0021/65 5

ประจ าเดือน ธ.ค.64

63 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานจัดเก็บขยะฯ 13,687.10          1-ธ.ค.-64 บซ.0022/65 5

ประจ าเดือน ธ.ค.64

64 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 2,852.00            1-ธ.ค.-64 บซ.0023/65 5

ประจ าเดือน ธ.ค.64

65 0443534000249 หจก.จงชูวณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานรักษาความสงบ- 1,451.00            1-ธ.ค.-64 บซ.0024/65 5

ภายใน  ประจ าเดือน ธ.ค.64

66 1440600241062 นางสาวกิตติยา  บุญเกิด จ้างเหมาแรงงานรายวัน ตามโครงการจ้างเหมาบริการ 6,300                1-ธ.ค.-64 บจ.0025/65 4

งานส ารวจและบันทึกข้อมูล กองช่าง อบต.บรบือ   

ประจ าเดือน ธ.ค.64

67 1440600228040 นายเกรียงไกร  ภูษี จ้างเหมาแรงงานรายวนั เพื่อประจ ารถบรรทกุขยะ 6,300                    1-ธ.ค.-64 บจ.0026/65 4

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม

ประจ าเดือน ธ.ค.64

68 1449900353701 นายกฤษดา  นาคเหนือ จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ ารถบรรทุกขยะ 5,985                1-ธ.ค.-64 บจ.0027/65 4

หมายเลขทะเบียน 82-2859  มหาสารคาม

ประจ าเดือน ธ.ค.64

69 1449900492051 นายธนพล   สระมูล จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ ารถบรรทุกขยะ 5,355                1-ธ.ค.-64 บจ.0028/65 4

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม

ประจ าเดือน ธ.ค.64

เอกสารอ้างอิง



หน้า 11

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

70  1102002682566 นายวรวุฒิ   ทองหิน จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่ประจ ารถบรรทุกขยะ 6,300                1-ธ.ค.-64 บจ.0029/65 4

หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม

ประจ าเดือน ธ.ค.64

71  3440600863388 นายชาญชัย   ชากัน จ้างเหมาแรงงานรายวัน เพือ่เก็บขยะ ประจ ารถบรรทุกขยะ 6,300                1-ธ.ค.-64 บจ.0030/65 4

หมายเลขทะเบยีน บม6948 มค ประจ าเดือน ธ.ค. 64

72 3440601152191 นางสาวศิริรัตน์  สะพานหล้า จ้างเหมาบริการบคุคล เพื่อเปน็ผู้ช่วยปฏบิติังานด้านการเงินและ 9,000                1-ธ.ค.-64 บจ.0051/65 4

บัญชี  กองคลัง  ประจ าเดือนธันวาคม 2564

73 3440700380346 ร้านรมิดาฟลาวเวอร์ จ้างเหมาจัดท าพานพุม่ดอกไม้สด(โทนสีเหลือง) 1,000                3-ธ.ค.-64 บ.860 6

74 3401400267863 นายทวี  พาเหล่ียม จ้างเหมาตักส่ิงปฏิกูล ณ ห้องน้ าอาคารทีท่ าการ อบต.บรบือ 1,000                20-ธ.ค.-64 บ.882 1

3341600413317 ร้านครีเอท สตูดิโอ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลพร้อมโครง ชื่อหน่วยงานฯ และ ปา้ยโฟม 3,350                24-ธ.ค.-64 บ.885 1

บอร์ด “รูปมันแก้ว” โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

และออกร้านแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ  งานเทศกาลมันแกวเงินล้านและของดีอ าเภอบรบือ ประจ าปี 2565

75 3440600867081 นายพูนสุข   นามมุงคุณ จ้างเหมารถบรรทกุขนวสัดุ อุปกรณ์ (ไป-กลับ)  โครงการจัดนิทรรศ 2,000                27-ธ.ค.-64 บ.886 1

การแสดงผลงานและออกร้านแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ  

งานเทศกาลมันแกวเงินล้านและของดีอ าเภอบรบือ ประจ าปี 2565 

76 3440601147279 นายสนอง  หอมเนตร์ จ้างเหมาติดต้ังระบบไฟฟา้และวสัดุ อุปกรณ์ โครงการจัดนิทรรศ 2,500                27-ธ.ค.-64 บ.887 1

การแสดงผลงานและออกร้านแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ  

งานเทศกาลมันแกวเงินล้านและของดีอ าเภอบรบือ ประจ าปี 2565 

เอกสารอ้างอิง



หน้า 12

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี / ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินรวม เหตผุล

ที่ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

77 486010001454 ร้านคอมโปร จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 300                  28-ธ.ค.-64 บ.898 1

416/58/0030 (เคร่ืองฯ ศพด.อบต.ฯ )

78 486010001454 ร้านคอมโปร จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 450                  28-ธ.ค.-64 บ.899 1

416/59/0032 (เคร่ืองฯ นักวิชาการเงินฯ )

79 3440600050645 นางสมฤดี    ตัณทะศิลป์ จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร น้ าด่ืม ส าหรับเจ้าหน้าที่ วนัจัดเตรียม 1,050                29-ธ.ค.-64 บ.900 1

สถานที่ (ในวนัที่ 28 เดือนธนัวาคมพ.ศ. 2564) โครงการจัดนิทรรศ

การแสดงผลงานและออกร้านแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ  

งานเทศกาลมันแกวเงินล้านและของดีอ าเภอบรบอื ประจ าป ี2565

433,004.69     

เหตุผลสนับสนุน  :  

1 หมายถึง  กรณีวงเงินจัดซ้ือจัดจ้างต่ าว่า  5,000  บาท

2 หมายถึง  กรณีก าหนดในกฎกระทรวง  วงเงินจัดซ้ือจัดจ้างไม่เกิน  100,000  บาท

3 หมายถึง  กรณีด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

4 หมายถึง  กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุ่ด ที ่กค0421.4/ว82 ลว.28ก.พ.56

5 หมายถึง  กรณีจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตรและไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง

6 หมายถึง  กรณีตามหนังสือคระกรรมการวินิจฉับปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนทีสุ่ด ทีก่ค(กวจ) 0404.2/ว119ลว.7ม.ีค.61

เอกสารอ้างอิง

รวมเป็นเงินทั้งสิน้  (สีแ่สนสามหมื่นสามพันสีบ่าทหกสิบเก้าสตางค์)


