
สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2565
การจดัซ้ือจดัจา้งสามารถสรุปไดด้งัน้ี

1 การจดัซ้ือจดัจา้งแยกตามประเภทของรายจา่ย ดงัน้ี

คา่ครุภณัฑ์ 735,700.00                           

คา่ใช้สอย 2,993,038.00                        

คา่วสัดุ 2,601,017.28                        

คา่กอ่สรา้ง 10,215,500.00                      

งบกลาง 1,020.00                               

2 แยกตามวธีิการจดัซ้ือจดัจา้ง

วธีิเฉพาะเจาะจง 11,477,275.28                      

วีธีประกวดราคา -

วธีิคดัเลือก 5,069,000.00                        

3 แยกตามงบประมาณ

งบประมาณหน่วยงาน 11,477,275.28                      

งบอดุหนุน กรมสงเสรมิฯ 5,069,000.00                        

4 ปญัหาอปุสรรค์ ไมม่ี

5 ขอ้เสนอะแนะ ไมม่ี

ล าดบั คูส่ญัญา เลขทีส่ญัญาตามระบบ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภท ประเภทรายจ่าย รายการ งบประมาณ

1 รา้นธราคอนสทรคัช ั่น 65-45-00111-5411600-00001 30/05/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์
เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink 

Tank Printer)
8,600.00

2 รา้นธราคอนสทรคัช ั่น 65-45-00111-5411600-00002 30/05/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 

หน้า/นาที)
5,200.00

3
รา้นการ์ตนูเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวสุ

ภสัสรา  สงิห์พนัธ์
65-45-00113-5410100-00001 25/03/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั ขนาด 16 นิ้ว 3,000.00

4
รา้นการ์ตนูเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวสุ

ภสัสรา  สงิห์พนัธ์
65-45-00211-5410100-00001 12/05/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน 5,900.00

5
รา้นการ์ตนูเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวสุ

ภสัสรา  สงิห์พนัธ์
CNTR-00076/65 05/04/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

คา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน, คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน  ระดบั

 3-6
17,800.00

6 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ว.สือ่สาร วสัดุภณัฑ์ บช.34/2565 (CNTR-00097/65) 26/05/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ คา่จดัซ้ือ เครือ่งรบัสง่วทิยุ ชนิดมอืถือ 5 วตัต์ 60,000.00

7 รา้นพีเ่อ็นรว่มคา้ บช.39/65 (CNTR-00099/65) 27/05/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์ คา่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 11,600.00

8
รา้นการ์ตนูเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวสุ

ภสัสรา  สงิห์พนัธ์
บช.65/2565 (CNTR-00150/65) 01/08/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน ระดบั 3-6 30,000.00

9
รา้นการ์ตนูเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวสุ

ภสัสรา  สงิห์พนัธ์
บซ.18/2565 (CNTR-00068/65) 16/03/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

คา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน, คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร

 15 ลิน้ชกั
41,100.00

10
รา้นการ์ตนูเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวสุ

ภสัสรา  สงิห์พนัธ์
บซ.19/2565 (CNTR-00069/65) 16/03/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซ้ือโตะ๊พบัสแตนเลส ขนาด 35x180x75 ซม. 8,400.00



11 รา้นธราคอนสทรคัช ั่น บซ.25/2565 (CNTR-00087/65) 10/05/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั คา่จดัซ้ือ ตูเ้ย็น ขนาด 9 ควิบกิฟุต 14,500.00

12
รา้นการ์ตนูเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวสุ

ภสัสรา  สงิห์พนัธ์
บซ.30/2565 (CNTR-00079/65) 21/04/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซ้ือเกา้อีท้ างาน ระดบั 3-6, โตะ๊ประชุมสภา 138,600.00

13 รา้น พี เอ็น รว่มคา้ บซ.33/2565 (CNTR-00086/65) 09/05/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ คา่จดัซ้ือ ไมโครโฟนไรส้ายพรอ้มอปุกรณ์ 7,500.00

14 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ว.สือ่สาร วสัดภุณัฑ์ บซ.34/2565 (CNTR-00082/65) 02/05/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ คา่จดัซ้ือ เครือ่งรบัสง่วทิยุ ชนิดมอืถือ 5 วตัต์ 60,000.00

15 รา้นพีเ่อ็นรว่มคา้ บซ.38/65 (CNTR-00100/65) 27/05/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์ เครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบังานส านกังาน 17,000.00

16
รา้นการ์ตนูเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวสุ

ภสัสรา  สงิห์พนัธ์
บซ.56/2565 (CNTR-00116/65) 28/06/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

คา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน, คา่จดัซ้ือโตะ๊พบั

อเนกประสงค์สแตนเลส
55,500.00

17 รา้นคงิค์เซอร์วสิ บซ.59/2565 (CNTR-00122/65) 06/07/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์

คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบังาน

ส านกังาน, คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer), 

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 

หน้า/นาที), คา่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

32,900.00

18 รา้นวุฒชิยัเครือ่งเย็น บซ.60/2565 (CNTR-00124/65) 06/07/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน
คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 12,000 บทีียู, คา่

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 18,000 บทีียู
62,200.00

19 รา้นคงิค์เซอร์วสิ บซ.64/2565 (CNTR-00132/65) 12/07/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์

คา่จดัเครือ่งปริน้เตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า, คา่

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม

ตดิต ัง้ถงัหมกึ

10,100.00

20 รา้นคงิค์เซอร์วสิ บซ.80/2565 (CNTR-00176/65) 26/08/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์
เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงั

หมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer)
7,500.00

21 รา้นวุฒชิยัเครือ่งเย็น บซ21/2565 (CNTR-00074/65) 31/03/2565 คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 138,300.00

22 รา้นจุตภิทัธ์ อะไหลย่นต์ 05/2565 (CNTR-00011/65) 28/10/2564 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 5,600.00

23 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ 09/2565 (CNTR-00058/65) 21/01/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 9,880.00

24 มหาวทิยาลยันครพนม 1/2565 (CNTR-00001/65) 25/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร ส ารวจความพงึพอใจของประชาชน

และผูม้ารบับรกิาร ในการใหบ้รกิารและการด าเนินงาน 

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโพธิห์มากแขง้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

15,000.00

25 นายพรม นวลพงษ์ 1/2565 (CNTR-00006/65) 27/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ขา้เวรยาม

รกัษาทรพัย์สนิ
120,000.00

26 นางจนัทรา  บญุศรี 10/2565 (CNTR-00020/65) 29/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตังิานประปา  บา้นนาอา่ง  หมูท่ี่

 5
60,000.00

27 นายส ารวย  ตะวนั 11/2565 (CNTR-00022/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตังิานประปา  บา้นโนนจ าปาทอง

 หมูท่ี ่10
63,000.00

28 นาง นางน้อย  จนัทร์ปญัญา 12/2565 (CNTR-00023/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตังิานประปา  บา้นโนนศลิา หมู่

ที ่11
60,000.00

29 นางสาวนุจรนิทร์  จิว๋ทา 13/2565 (CNTR-00024/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตังิานประปา  บา้นนาสาร หมูท่ี ่

12
60,000.00

30 นายอภสิทิธิ ์ แพงโคตร 14/2565 (CNTR-00025/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตังิานประปา  บา้นหนองบวังาม 

 หมูท่ี ่ 15
60,000.00



31 นายคณินทร์  ยาค า 15/2565 (CNTR-00026/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิารผูช้ว่ยนายชา่งโยธา 120,000.00

32 นายค าสนั  แสนพมิพ์ 16/2565 (CNTR-00027/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการจา้งเหมาบรกิารคนงานเกษตรประจ า

ศนูย์บรกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลโพธิห์มากแขง้

96,000.00

33 นางสาวพรทภิา  อ.ท.ชม 17/2565 (CNTR-00028/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิารผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ 120,000.00

34 พรทวิา ลอดไทสง 18/2565 (CNTR-00029/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิารผูช้ว่ยผูด้แูลเด็ก 120,000.00

35 นางสาวขนิษฐา  บญุเตมินิตกิุล 19/2565 (CNTR-00030/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิารผูช้ว่ยผูด้แูลเด็ก 120,000.00

36 รา้นพีน้่องสองสี 2/2565 (CNTR-00005/65) 26/10/2564 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 30,900.00

37 นาวสาวพรรณิภา  โคตรบวั 2/2565 (CNTR-00007/65) 27/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพือ่ปฏบิตัหิน้าที ่แมบ่า้นดแูล

รกัษาความสะอาดอาคาร/ส านกังาน
120,000.00

38 นางสาวสกุญัญา  เดชอดุร 20/2565 (CNTR-00031/65) 31/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิารผูช้ว่ยผูด้แูลเด็ก 60,000.00

39 ป.การคา้ 21/65 (CNTR-00049/65) 21/12/2564 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 6,700.00

40 นาวสาวแพรวนภา  ลูลา 3/2565 (CNTR-00008/65) 27/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล เพือ่ปฏบิตัหิน้าที ่เจา้หน้าที่

บนัทกึขอ้มลู
120,000.00

41 รา้นจุตภิทัธ์ อะไหลย่นต์ 38/2565 (CNTR-00084/65) 03/05/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 6,000.00

42 นางนิภาพร  กมล 4/2565 (CNTR-00009/65) 27/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพือ่ปฏบิตัหิน้าที ่ผูช้ว่ยนกั

ทรพัยากรบคุคล
120,000.00

43 รา้นภมูใิจเซอร์วสิ 44/2565 (CNTR-00066/65) 01/03/2565 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่ถา่ยเอกสาร คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร 

อืน่ๆ
7,460.00

44 หจก.โอเอ กอ๊ปป้ี เซอร์วสิ 5/2565 (CNTR-00013/65) 29/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่ถา่ยเอกสาร คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร 

อืน่ๆ
42,000.00

45 นางสาวอรวรรณ์  ขอวร 6/2565 (CNTR-00014/65) 29/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารงานบคุคล ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิ

และบญัชี
120,000.00

46 รา้นนิภาพร โดยนางสาวนิภาพร กุกอ่ง 65-45-00111-5320300-00002 19/11/2564 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 4,500.00

47 รา้นพีน้่องสองสี 65-45-00111-5320300-00004 30/11/2564 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 1,800.00

48 บรษิทั  พพิฒัน์ยางยนต์   จ ากดั 65-45-00111-5320400-00006 31/01/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จา้งเหมาบรกิารเปลีย่นถา่ยน ้ามนัเครือ่งพรอ้มกรอง 1,627.00

49 รา้นเป้ไดนาโม 65-45-00111-5320400-00007 09/05/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
คา่ซอ่มบ ารุงรกัษาซอ่มแซมรถยนต์สว่นกลาง  หมายเลข

ทะเบยีน กก 3261 บงึกาฬ
2,800.00

50 รา้นจุตภิทัธ์ อะไหลย่นต์ 65-45-00111-5320400-00008 09/06/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
จา้งเหมาบรกิารบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมรถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบยีน 80-1995 บงึกาฬ
3,550.00

51 บรษิทั พพิฒัน์ยางยนต์ จ ากดั 65-45-00111-5320400-00010 09/08/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
จา้งเหมาบรกิารเปลีย่นถา่ยน ้ามนัเครือ่งพรอ้มกรอง

น ้ามนัเครือ่ง
1,766.00

52
รา้น BOM ปริน้เตอร์ โดยนาย

ศาสตรา อนิทรชยั
65-45-00113-5320400-00002 12/01/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม ซอ่มโน้ตบุค๊กองคลงั 1 เครือ่ง 1,800.00

53 ยิง่เจรญิแอร์ 65-45-00113-5320400-00004 25/03/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม ตรวจเช็คและซอ่มเครือ่งปรบัอากาศ 1 เครือ่ง 500.00



54
รา้น BOM ปริน้เตอร์ โดยนาย

ศาสตรา อนิทรชยั
65-45-00113-5320400-00005 30/03/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม ซอ่มคอมพวิเตอร์ 2 เครือ่ง 5,000.00

55 รา้นพีน้่องสองสี 65-45-00123-5320300-00001 29/12/2564 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตใุนทอ้งถนน 2,850.00

56 รา้น พี เอ็น รว่มคา้ 65-45-00211-5320400-00001 24/05/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม ซอ่มฝ้าเพดาน ศพด.บา้นนาอา่ง 3,000.00

57 รา้นนิภาพร โดยนางสาวนิภาพร กุกอ่ง 65-45-00223-5320300-00001 27/04/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัควบคมุโรค 3,850.00

58 รา้นพีน้่องสองสี 65-45-00223-5320300-00002 28/04/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัควบคมุโรค 1,800.00

59 รา้นพีน้่องสองสี 65-45-00264-5320300-00001 26/05/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมการ

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์
450.00

60 รา้นพีน้่องสองสี 65-45-00264-5320300-00002 05/08/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบรหิาร

จดัการการทอ่งเทีย่วและกีฬาจงัหวดับงึกาฬ เพือ่สง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่ว สรา้งอาชีพและรายได ้รุ่ ุุ่นที ่4

900.00

61 รา้นวชิาแอร์ 65-45-00311-5320400-00002 25/02/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม ซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น บา้นหนองบวังาม หมู ่15 22,000.00

62 นางสาวสายธารา บวัชมนา 7/2565 (CNTR-00015/65) 29/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิารงานบคุคล ผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บ 100,000.00

63 ส.ต.แดนชะนะ  สดุตา 8/2565 (CNTR-00018/65) 29/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตังิานประปา  บา้นโพธิห์มาก

แขง้ หมูท่ี ่1
24,000.00

64 สมสนิธ์ุ  จนัทะบตุร 9/2565 (CNTR-00016/65) 29/10/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตังิานประปา  บา้นบวัโคก  หมูท่ี่

  4
108,000.00

65 รา้นจุตภิทัธ์ อะไหลย่นต์ CNTR-00010/65 28/10/2564 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
ขอจา้งเหมาซอ่มแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบยีน 

80-1995 บงึกาฬ
2,350.00

66 บรษิทั  พพิฒัน์ยางยนต์   จ ากดั CNTR-00012/65 28/10/2564 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
คา่จา้งเหมาซอ่มแซมและบ ารุงรกัษารถยนต์สว่นกลาง 

หมายเลขทะเบยีน กค 718 บงึกาฬ
1,627.00

67 รา้นคงิส์เซอร์วสิ CNTR-00032/65 01/11/2564 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาเครือ่งคอมพวิเตอร์  

หมายเลขครุภณัฑ์    418-60-0028   

จ านวน  1   เครือ่ง

350.00

68 บรษิทั พพิฒัน์ยางยนต์ จ ากดั CNTR-00034/65 08/11/2564 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
คา่จา้งเหมาซอ่มแซมรถยนต์กูชี้พกูภ้ยั หมายเลขทะเบยีน

 4380 บงึกาฬ
1,584.00

69 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00038/65 16/11/2564 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 3,375.00

70 บรษิทั  พพิฒัน์ยางยนต์   จ ากดั CNTR-00040/65 24/11/2564 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
จา้งเหมาบรกิารจา้งเหมาซอ่มแซมและบรกิารบ ารุงรกัษา

รถยนต์สว่นกลาง
2,697.00

71 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00051/65 24/12/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 1,859.00

72 รา้นทกัษิณเจรญิยนต์ CNTR-00055/65 12/01/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
คา่จา้งเหมาซอ่มแซมและบ ารุงรกัษารถยนต์สว่นกลาง  

หมายเลขทะเบยีน  80 - 3697  บงึกาฬ
2,200.00



73 รา้นคงิส์เซอร์วสิ CNTR-00062/65 03/02/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

คา่จา้งเหมาซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์เครือ่ง

คอมพวิเตอร์  หมายเลขครุภณัฑ์ 416-56-0021    

จ านวน 1  เครือ่ง

350.00

74 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00071/65 21/03/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยโครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิกจิกรรม

สภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิห์มากแขง้
1,200.00

75 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ CNTR-00072/65 21/03/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยโครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิกจิกรรม

สภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิห์มากแขง้
2,150.00

76 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00077/65 07/04/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการอบรมสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูวยั และรดน ้าด าหวั

ผูส้งูอายุ
900.00

77 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00090/65 19/05/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกบัการก าจดัขยะมลูฝอย 

การคดัแยกขยะ การบรหิารจดัการขยะ การรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะและปญัหา

มลพษิตา่งๆ

450.00

78 รา้นคงิส์เซอร์วสิ CNTR-00091/65 19/05/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่ซอ่มคอมพวิเตอร์กองคลงั  จ านวน 1 เครือ่ง 2,150.00

79 หจก.เขมจริา อคุ าพนัธ์ CNTR-00093/65 24/05/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการชว่ยเหลือในการสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชีวติ การสงัคมสงเคราะห์ เด็กเยาวชน ผูส้งูอายุ 

คนพกิาร ผูป่้วยเอดส์ ผูด้อ้ยโอกาส คนไรท้ีพ่ึง่ ครอบครวั

ผูม้รีายไดน้้อย ผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม และเกษตรกรที่

ประสบปญัหาภยัพบิตัิ

5,200.00

80 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00095/65 24/05/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการชว่ยเหลือในการสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชีวติ การสงัคมสงเคราะห์ เด็กเยาวชน ผูส้งูอายุ 

คนพกิาร ผูป่้วยเอดส์ ผูด้อ้ยโอกาส คนไรท้ีพ่ึง่ ครอบครวั

ผูม้รีายไดน้้อย ผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม และเกษตรกรที่

ประสบปญัหาภยัพบิตัิ

788.00

81 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00107/65 20/06/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัควบคมุโรค 450.00

82 รา้นนิภาพร โดยนางสาวนิภาพร กุกอ่ง CNTR-00112/65 27/06/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัควบคมุโรค 5,000.00

83 ยิง่เจรญิแอร์ CNTR-00123/65 06/07/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม ตรวจเช็คและซอ่มเครือ่งปรบัอาุ่กาศหอ้งกองการศกึษา 1,200.00

84 รา้นคงิค์เซอร์วสิ CNTR-00133/65 18/07/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม ซอ่มคอมพวิเตอร์ 1 เครือ่ง 2,500.00

85 รา้นจุตภิทัธ์ อะไหลย่นต์ CNTR-00134/65 19/07/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข

ทะเบยีน บก 80-1995 บงึกาฬ
3,300.00



86 รา้นนิภาพร โดยนางสาวนิภาพร กุกอ่ง CNTR-00138/65 21/07/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกบัการก าจดัขยะมลูฝอย 

การคดัแยกขยะ การบรหิารจดัการขยะ การรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะและปญัหา

มลพษิตา่งๆ

1,980.00

87 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00139/65 21/07/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกบัการก าจดัขยะมลูฝอย 

การคดัแยกขยะ การบรหิารจดัการขยะ การรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะและปญัหา

มลพษิตา่งๆ

300.00

88 รา้นนิภาพร โดยนางสาวนิภาพร กุกอ่ง CNTR-00140/65 21/07/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกบัการก าจดัขยะมลูฝอย 

การคดัแยกขยะ การบรหิารจดัการขยะ การรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะและปญัหา

มลพษิตา่งๆ

1,000.00

89 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ CNTR-00141/65 21/07/2565 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่ถา่ยเอกสาร คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร 

อืน่ๆ
3,655.00

90 นางรชันี โสภาเลศิ CNTR-00143/65 26/07/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยโครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรติ 2,000.00

91 นายประวตั ิวนัเวช CNTR-00152/65 01/08/2565 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตังิานประปา  บา้นโนนจ าปาทอง

 หมูท่ี ่10
21,000.00

92 รา้นหนองสมิบรกิาร CNTR-00154/65 03/08/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกบัการก าจดัขยะมลูฝอย 

การคดัแยกขยะ การบรหิารจดัการขยะ การรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะและปญัหา

มลพษิตา่งๆ

6,000.00

93 รา้นนิภาพร โดยนางสาวนิภาพร กุกอ่ง CNTR-00170/65 24/08/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกบัการก าจดัขยะมลูฝอย 

การคดัแยกขยะ การบรหิารจดัการขยะ การรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะและปญัหา

มลพษิตา่งๆ

3,850.00

94 บรษิทั พพิฒัน์ยางยนต์ จ ากดั CNTR-00172/65 24/08/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
จา้งเหมาบรกิารบ ารุงรกัษารถยนต์สว่นกลาง หมายเลข

ทะเบยีน กก 3261 บงึกาฬ
3,435.00

95 รา้นปิยะไทรงาม เคมคีอล CNTR-00174/65 24/08/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คชจ.ในการจดังาน จดันิทรรศการ,คา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมสมัมนา
4,200.00

96 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00175/65 24/08/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คชจ.ในการจดังาน จดันิทรรศการ,คา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมสมัมนา
900.00

97 รา้น เอ็น พี อเิล็กทรกิ CNTR-00178/65 29/08/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม
จา้งเหมาซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครืีอ่งเสยีงหอ้งประชุมสภา

 อบต.โพธิห์มากแขง้
1,770.00



98 รา้นหนองสมิบรกิาร CNTR-00181/65 30/08/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกบัการก าจดัขยะมลูฝอย 

การคดัแยกขยะ การบรหิารจดัการขยะ การรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะและปญัหา

มลพษิตา่งๆ

6,000.00

99
หา้งหุน้สว่นจ ากดั เซอร์เวย์ แอนด์ จีไอ

เอส
จ.11/2565 (CNTR-00092/65) 20/05/2565 คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษี และทะเบยีนทรพัย์สนิ 190,000.00

100 รา้นธราคอนสทรคัช ั่น จ.21/2565 (CNTR-00148/65) 27/07/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 195,000.00

101 บรษิทั  พพิฒัน์ยางยนต์   จ ากดั บจ 50/65 (CNTR-00126/65) 08/07/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 12,400.00

102 รา้นจุตภิทัธ์ อะไหลย่นต์ บจ 58/65 (CNTR-00161/65) 10/08/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 6,000.00

103 นางวารี  โคตรบวั บจ 59/2565 (CNTR-00162/65) 11/08/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบรหิาร

จดัการการทอ่งเทีย่วและกีฬาจงัหวดับงึกาฬ เพือ่สง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่ว สรา้งอาชีพและรายได ้รุ่ ุุ่นที ่4

45,000.00

104
รา้นแสงอรุณการเกษตร โดยนางสาว

สวุรรณา อนิทรโกร์
บจ.17/2565 (CNTR-00045/65) 25/11/2564 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 28,000.00

105 รา้น ป.การคา้ บจ.20/2565 (CNTR-00048/65) 20/12/2564 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 18,000.00

106 รา้นพีน้่องสองสี บจ.22/2565 (CNTR-00052/65) 05/01/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 10,050.00

107 รา้นพีน้่องสองสี บจ.23/2565 (CNTR-00054/65) 12/01/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 5,175.00

108 นางสาวปกัษา อปุถมัภ์ บจ.39/2565 (CNTR-00101/65) 31/05/2565 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิารผูช้ว่ยผูด้แูลเด็ก 50,000.00

109 รา้นจุตภิทัธ์ อะไหลย่นต์ บจ.45/2565 (CNTR-00103/65) 10/06/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 7,200.00

110 หจก.นวโกฏกิอ่สรา้ง บจ.48/2565 (CNTR-00117/65) 29/06/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000.00

111 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บจ.7/2564 (CNTR-00035/65) 10/11/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่ถา่ยเอกสาร คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร 

อืน่ๆ
11,400.00

112 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บจ.8/2565 (CNTR-00036/65) 10/11/2564 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่ถา่ยเอกสาร คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร 

อืน่ๆ
10,880.00

113 รา้น พี เอ็น รว่มคา้ บซ 68/2565 (CNTR-00163/65) 11/08/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบรหิาร

จดัการการทอ่งเทีย่วและกีฬาจงัหวดับงึกาฬ เพือ่สง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่ว สรา้งอาชีพและรายได ้รุ่ ุุ่นที ่4

31,500.00

114 บรษิทั เคมเีซ็นเตอร์ 99 จ ากดั บซ.1/2565 (CNTR-00002/65) 25/10/2564 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 27,125.00

115 บรษิทั กรีนโอโซน 2020 จ ากดั บซ.3/2565 (CNTR-00004/65) 25/10/2564 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 82,500.00

116 ป.การคา้ บซ.3/2565 (CNTR-00021/65) 29/10/2564 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 49,500.00



117 นายประวตั ิวนัเวช บซ.50/2565 (CNTR-00156/65) 03/08/2565 คา่ใชส้อย รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 21,000.00

118 รา้นหนองสมิบรกิาร บซ.57/2565 (CNTR-00119/65) 01/07/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัควบคมุโรค 43,950.00

119 บรษิทั กรีนโอโซน 2020 จ ากดั บซ.6/2565 (CNTR-00050/65) 21/12/2564 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 54,505.00

120 รา้นหนองสมิบรกิาร บซ.62/2565 (CNTR-00151/65) 01/08/2565 คา่ใชส้อย
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน การด าเนินการเกีย่วกบัการก าจดัขยะมลูฝอย 

การคดัแยกขยะ การบรหิารจดัการขยะ การรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะและปญัหา

มลพษิตา่งๆ

6,000.00

121 รา้น พี เอ็น รว่มคา้ บซ.64/2565 (CNTR-00179/65) 29/08/2565 คา่ใชส้อย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 17,350.00

122 หจก.รุง่เจรญิกอ่สรา้ง 999 CNTR-00102/65 07/06/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนองบวังาม 

หมูท่ี ่15
406,000.00

123 หจก.คณินญั 777 กอ่สรา้ง จ.1/2565 (CNTR-00043/65) 24/11/2564
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ คา่กอ่สรา้งฝายน ้าลน้หว้ยโปรง่ บา้นหนองสมิ  หมูท่ี ่9 568,000.00

124 รา้นธราคอนสทรคัช ั่น จ.10/2565 (CNTR-00078/65) 20/04/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรบัปรุงขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น บา้นบวัโคกใต้

 หมูท่ี ่8 (เชือ่มจากระบบประปาบา้นบวัโคก หมูท่ี ่4)
89,500.00

125 หจก.องัคะราชบงึโขงหลงกอ่สรา้ง จ.13/2565 (CNTR-00105/65) 14/06/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งรางระบายน ้าส าเร็จรูปพรอ้มฝาปิด บา้นบวัโคก

 หมูท่ี ่4
349,000.00

126 หจก.ศรีไวรบัเหมาคอนสตรคัช ั่น จ.14/2565 (CNTR-00111/65) 22/06/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งรางระบายน ้าส าเร็จรูปพรอ้มฝาปิด บา้นบวั

โคกใหม ่หมูท่ี ่14
321,500.00

127 หจก.ปฐมโชคชยั จ.15/2565 (CNTR-00113/65) 23/06/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(ขยายผวิจราจร) 

บา้นโนนศลิา หมูท่ี ่11
365,500.00

128 รุง่เจรญิพาณิชย์ จ.16/2565 (CNTR-00128/65) 12/07/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นใหมภ่เูจรญิ หมู่

ที ่16 สายที ่1
146,500.00

129 รุง่เจรญิพาณิชย์ จ.17/2565 (CNTR-00129/65) 12/07/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นใหมภ่เูจรญิ หมู่

ที ่16 สายที ่2
185,500.00

130 หจก.ชยัฤทธิ ์คอนกรีต จ.18/2565 (CNTR-00136/65) 20/07/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นโนนสวรรค์  

หมูท่ี ่3
249,500.00

131 รา้นธราคอนสทรคัช ั่น จ.19/2565 (CNTR-00137/65) 21/07/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนองสมิ  หมูท่ี่

 9
249,500.00

132 หจก.คณินญั 777 กอ่สรา้ง จ.2/2565 (CNTR-00041/65) 24/11/2564
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งฝายน ้าลน้หว้ยทรายตอนบนบา้นดงชมภ ูหมูท่ี่

 7
548,000.00

133 รา้นธราคอนสทรคัช ั่น จ.20/2565 (CNTR-00149/65) 27/07/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรบัปรุงขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น บา้นนาอา่ง 

หมูท่ี ่5
49,500.00

134 หจก.คณินญั 777 กอ่สรา้ง จ.22/2565 (CNTR-00159/65) 10/08/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นโนนจ าปาทอง 

หมูท่ี ่10 สายที ่1
261,500.00

135 หจก.คณินญั 777 กอ่สรา้ง จ.23/2565 (CNTR-00160/65) 10/08/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นโนนจ าปาทอง 

หมูท่ี ่10 สายที ่2
122,500.00

136 หจก.รุง่เจรญิกอ่สรา้ง 999 จ.24/2565 (CNTR-00168/65) 23/08/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้น

นาสาร หมูท่ี ่12
345,500.00

137 ป.การคา้ จ.25/2565 (CNTR-00169/65) 24/08/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคาร หรือสิง่ปลูก

สรา้งตา่ง ๆ
คา่ปรบัปรุงตอ่เตมิอาคารแสดงสนิคา้ อบต.โพธิห์มากแขง้ 419,500.00



138 ป.การคา้ จ.26/2565 (CNTR-00180/65) 30/08/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่ปรบัปรุงตอ่เตมิซอ่มแซมศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นนาอา่ง 199,500.00

139 รา้นธราคอนสทรคัช ั่น จ.27/2565 (CNTR-00182/65) 30/08/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคาร หรือสิง่ปลูก

สรา้งตา่ง ๆ

คา่ปรบัปรุงตอ่เตมิอาคารศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง

และฝึกอาชีพ อบต.โพธิห์มากแขง้
329,500.00

140 หจก.คณินญั 777 กอ่สรา้ง จ.3/2565 (CNTR-00042/65) 24/11/2564
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ คา่กอ่สรา้งฝายน ้าลน้หว้ยน้อย บา้นบวัโคก  หมูท่ี ่ 4 538,000.00

141 หจก.คณินญั 777 กอ่สรา้ง จ.4/2565 (CNTR-00044/65) 24/11/2564
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กรหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

บก.ถ.48-005 เขา้สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว (สายน ้าตกตาด

วมิานทพิย์) หมูท่ี ่6 บา้นดงสวา่ง

1,195,000.00

142 หจก.ปฐมโชคชยั จ.5/2565 (CNTR-00046/65) 03/12/2564
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

ปรบัปรุงซอ่มสรา้งถนนลูกรงัรหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

บก.ถ.48-001 สายบา้นบวัโคก - โคกนกแกง หมูท่ี4่,9
2,220,000.00

143 หจก.องัคะราชบงึโขงหลงกอ่สรา้ง จ.6/2565 (CNTR-00067/65) 15/03/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรบัปรุง (บรูณะ) ซอ่มแซมถนนลูกรงัเพือ่การเกษตร 

สายหว้ยลาดโดน บา้นโนนชมภ ูหมูท่ี ่13
349,000.00

144 หจก.องัคะราชบงึโขงหลงกอ่สรา้ง จ.7/2565 (CNTR-00070/65) 16/03/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรบัปรุง (บรูณะ) ซอ่มแซมถนนลูกรงัเพือ่การเกษตร 

บา้นโนนหนามแทง่ หมูท่ี ่2
99,500.00

145 หจก.นวโกฏกิอ่สรา้ง จ.8/2565 (CNTR-00073/65) 30/03/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่ปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรบัปรุง(บรูณะ)ซอ่มแซมถนนลูกรงัเพือ่การเกษตร 

บา้นดงชมภ ูหมูท่ี ่7
349,000.00

146 หจก.รุง่เจรญิกอ่สรา้ง 999 จ.9/2565 (CNTR-00075/65) 05/04/2565
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นบวัโคกใต ้หมูท่ี่

 8
259,000.00

147 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ 10/2565 (CNTR-00057/65) 21/01/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 30,180.00

148 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ว.สือ่สาร วสัดภุณัฑ์ 35/2565 (CNTR-00083/65) 02/05/2565 คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่ วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 9,900.00

149 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ 54/65 (CNTR-00120/65) 01/07/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 43,340.00

150 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00111-5330800-00001 08/11/2564 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ(สป)เดอืน ต.ค.64 37,800.00

151 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00111-5330800-00002 09/12/2564 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ สป เดอืน พ.ย.64 40,800.00

152 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00111-5330800-00003 07/01/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้าม ัน้ (สป) เดอืน ธ.ค.64 34,000.00

153 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00111-5330800-00004 04/02/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนั (สป) เดอืน ม.ค.65 40,900.00

154 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00111-5330800-00005 08/03/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ เดอืน ก.พ.65 ส านกัปลดั 33,600.00

155 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00111-5330800-00006 18/04/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเดอืน มนีาคม 65 38,700.00

156 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00111-5330800-00007 12/05/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเดอืน เมษายน 65 36,800.00

157 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00111-5330800-00008 09/06/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ เดอืน พ.ค.65 43,800.00

158 รา้นคงิค์เซอร์วสิ 65-45-00113-5331400-00001 25/03/2565 คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ ตลบัหมกึเครือ่งปริน้เตอร์ 1 เครือ่ง 1,250.00

159 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00311-5330800-00001 08/11/2564 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ คา่น ้ามนัเช้ือเพลงิ กองชา่ง เดอืน ต.ค.64 4,500.00

160 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00311-5330800-00002 09/12/2564 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ กองชา่ง เดอืน พ.ย.64 3,000.00

161 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00311-5330800-00003 07/01/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้าม ัน้ (กองชา่ง) เดอืน ธ.ค.64 1,500.00

162 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00311-5330800-00004 04/02/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ คา่น ้ามนักองชา่ง ประจ าเดอืน มกราคม 2565 2,900.00

163 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00311-5330800-00005 08/03/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ เดอืน ก.พ.65 กองชา่ง 3,000.00

164 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00311-5330800-00006 18/04/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเดอืน มนีาคม 65 2,500.00

165 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00311-5330800-00007 12/05/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเดอืน เมษายน 65 1,500.00



166 รา้นหนองสมิบรกิาร 65-45-00311-5330800-00008 09/06/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ เดอืน พ.ค.65 3,000.00

167 รา้นพีน้่องสองสี CNTR-00037/65 10/11/2564 คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์การรบั

ลงทะเบยีนผูม้สีทิธริบัเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุของ อปท.

ปีงบประมาณ 2565

563.00

168 ออ้ดฟาร์มาซี CNTR-00108/65 20/06/2565 คา่วสัดุ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

คา่จดัซ้ือหน้ากากอนามยัและถุงมอืเพือ่ใชใ้นการ

ด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคมุ

โรคตดิตอ่จากยุงลาย ประจ าปีงบประมาณ 2565

2,700.00

169 รา้นหนองสมิบรกิาร CNTR-00130/65 12/07/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ(สป) เดอืน ม.ิย.65 43,600.00

170 รา้นหนองสมิบรกิาร CNTR-00131/65 12/07/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ(ชา่ง) เดอืน ม.ิย.65 3,000.00

171 รา้นหนองสมิบรกิาร CNTR-00157/65 09/08/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ สป เดอืน กรกฎาคม 2565 38,300.00

172 รา้นหนองสมิบรกิาร CNTR-00158/65 09/08/2565 คา่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ามนัเช้ือเพลงิ ชา่ง เดอืน กค.65 3,700.00

173 รา้นคงิค์เซอร์วสิ CNTR-00177/65 26/08/2565 คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ ฮาร์ดดสิความจุ 500 GB 2,500.00

174
องค์การสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่

ประเทศไทย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ซ.1/2565 (CNTR-00047/65) 15/12/2564 คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั วสัดงุานบา้นงานครวั 679,120.08

175
องค์การสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่

ประเทศไทย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ซ.3/2565 (CNTR-00110/65) 21/06/2565 คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั วสัดงุานบา้นงานครวั 637,408.20

176 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ว.สือ่สาร วสัดุภณัฑ์ บช.35/2565 (CNTR-00098/65) 26/05/2565 คา่วสัดุ วสัดยุานพาหนะและขนสง่ วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 9,900.00

177 รา้น พี เอ็น รว่มคา้ บซ 36/65 (CNTR-00088/65) 17/05/2565 คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 15,000.00

178 รา้นนิภาพร โดยนางสาวนิภาพร กุกอ่ง บซ 55/65 (CNTR-00121/65) 01/07/2565 คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000.00

179 รา้นภวนพการคา้ บซ. 52/65 (CNTR-00127/65) 08/07/2565 คา่วสัดุ วสัดอุืน่ วสัดอุืน่ 30,000.00

180 รา้นกนกภรณ์ผา้มา่น บซ.12/2565 (CNTR-00060/65) 03/02/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 10,500.00

181
รา้นรุง่เรืองอปุกรณ์ โดยนายอดุม  

เกดิลาภา
บซ.13/2565 (CNTR-00059/65) 02/02/2565 คา่วสัดุ วสัดอุืน่ วสัดอุืน่ 10,800.00

182 รา้นกา้วการไฟฟ้า บซ.14/2565 (CNTR-00061/65) 03/02/2565 คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 26,050.00

183 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บซ.15/2565 (CNTR-00063/65) 10/02/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 28,000.00

184 อรนนัท์ ครุภณัฑ์ บซ.17/2565 (CNTR-00065/65) 25/02/2565 คา่วสัดุ วสัดอุืน่ วสัดอุืน่ 48,000.00

185 บรษิทั เคมเีซ็นเตอร์ 99 จ ากดั บซ.2/2565 (CNTR-00033/65) 01/11/2564 คา่วสัดุ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 29,000.00

186 รา้นวีระพลสตัว์แพทย์ บซ.27/2565 (CNTR-00085/65) 03/05/2565 คา่วสัดุ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 112,000.00

187
รา้นรุง่เรืองอปุกรณ์ โดยนายอดุม  

เกดิลาภา
บซ.31/2565 (CNTR-00080/65) 25/04/2565 คา่วสัดุ วสัดอุืน่ วสัดอุืน่ 30,256.00

188 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บซ.32/2565 (CNTR-00081/65) 25/04/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 16,500.00

189 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บซ.34/2565 (CNTR-00096/65) 25/05/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 17,910.00

190 รา้นชยัฤทธิเ์สาปนู สาขา 1 บซ.4/2565 (CNTR-00039/65) 23/11/2564 คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง วสัดกุอ่สรา้ง 8,100.00

191 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บซ.42/2565 (CNTR-00089/65) 18/05/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 15,245.00

192 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บซ.44/2565 (CNTR-00104/65) 10/06/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 41,735.00

193 รา้นโกลต์ เซฟต์ 1 บซ.49/2565 (CNTR-00106/65) 20/06/2565 คา่วสัดุ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,400.00

194 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บซ.50/2565 (CNTR-00114/65) 27/06/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 31,240.00



195
รา้นการ์ตนูเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวสุ

ภสัสรา  สงิห์พนัธ์
บซ.53/2565 (CNTR-00115/65) 28/06/2565 คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครวั วสัดงุานบา้นงานครวั 30,000.00

196 รา้นคงิค์เซอร์วสิ บซ.57/2565 (CNTR-00118/65) 29/06/2565 คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 15,900.00

197 รา้นพีเ่อ็นรว่มคา้ บซ.66/2565 (CNTR-00153/65) 01/08/2565 คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000.00

198
รา้นอรวรรณมนิิมาร์ทแอนด์สมาร์ท

เซอวสิ
บซ.67/2565 (CNTR-00147/65) 26/07/2565 คา่วสัดุ วสัดอุืน่ วสัดอุืน่ 64,000.00

199
รา้น BOM ปริน้เตอร์ โดยนาย

ศาสตรา อนิทรชยั
บซ.69/2565 (CNTR-00155/65) 03/08/2565 คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,840.00

200 ออ้ดฟาร์มาซี บซ.7/2565 (CNTR-00056/65) 18/01/2565 คา่วสัดุ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,040.00

201 ออ้ดฟาร์มาซี บซ.74/2565 (CNTR-00165/65) 17/08/2565 คา่วสัดุ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,520.00

202 รา้นพีเ่อ็นรว่มคา้ บซ.75/2565 (CNTR-00164/65) 17/08/2565 คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 14,500.00

203 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บซ.76/2565 (CNTR-00166/65) 18/08/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 24,090.00

204 รา้นบงึโขงหลงโฟโต้ บซ.77/2565 (CNTR-00171/65) 24/08/2565 คา่วสัดุ วสัดสุ านกังาน วสัดสุ านกังาน 17,230.00

205 หจก.ดดี ีการเกษตร(เซกา) บซ.78/2565 (CNTR-00173/65) 24/08/2565 คา่วสัดุ วสัดกุารเกษตร วสัดกุารเกษตร 19,800.00

206
รา้น BOM ปริน้เตอร์ โดยนาย

ศาสตรา อนิทรชยั
บซ.8/2565 (CNTR-00053/65) 12/01/2565 คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,600.00

207
รา้นเซกาศกึษาภณัฑ์ โดยนายชาตรี 

จนัผาย
CNTR-00167/65 19/08/2565 งบกลาง เงนิส ารองจา่ย วสัดกุอ่สรา้งชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาต(ิวาตภยั) 1,020.00

16,546,275.28


