
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทซ้ืีอ/จ้าง จ านวนเงนิที่ซ้ือหรอืจ้าง เอกสารอ้างอิง /วันที่ เลขที่ หมายหตุ

1 0405540000991 บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ากัด วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00 CNTR-00145/65 2/2/2565 1

2 3620500109078 ศูนย์ถ่ายเอกสาร ท.เจริญน  าพอง วัสดุส านักงาน 3,375.00 CNTR-00147/65 3/2/2565 1

3 1430400145141 น  าพองป้าย ค่าป้ายไวนิล 4,906.00 CNTR-00155/65 18/2/2565 1

4 0405540000991 บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ากัด วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00 CNTR-00157/65 18/2/2565 1

5 3400700804057 ร้านตันติชัยศึกษากรณ์ ค่าวัสดุส านักงาน 4,372.00 CNTR-00159/65 21/2/2565 1

6 0403556003623 หจก.รังสรรณ์เซอร์วสิ เจริญทรัพย์ ค่าติดตั งระบบเสียงไร้สาย 497,000.00 650224000541 3/2/2565 1

7 0403534000478 หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ค่าวัสดุ 8,025.00 650214162526 11/2/2565 1

8 0403549002129 หจก.หงส์ทองวัสดุก่อสร้าง (2006) ค่าวัสดุก่อสร้าง 17,441.00 650214192736 14/2/2565 1

9 3400700595776 รุ่งการช่าง ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 9,800.00 650214191547 14/2/2565 1

10 0405536000647 บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จ ากัด โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถ.มุขศิริพูล 98,000.00 650222009432 15/2/2565 1

11 0405536000647 บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จ ากัด โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.ชื่นชม 62,000.00 650222009535 15/2/2565 1

12 0405536000647 บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จ ากัด โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองนกเขียน 3 56,000.00 650222008989 15/2/2565 1

13 0405536000647 บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จ ากัด โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ถนนข้ามล าหว้ยแสง 203,000.00 650222009186 17/2/2565 1

14 0405536000647 บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จ ากัด โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 121,500.00 650222009487 18/2/2565 1

15 1409901736883 นายฉัตรบพิตร  รือหาร ค่าจ้างเหมาบริการ 13,500.00 650218001072 18/2/2565 4

ยอดยกไป 1,104,319.00 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ ประจ าปีงบประมาณ   2565

ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  2565

เทศบาลต าบลวังชยั  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทซ้ืีอ/จ้าง จ านวนเงนิที่ซ้ือหรอืจ้าง เอกสารอ้างอิง /วันที่ เลขที่ หมายหตุ

ยอดยกมา 1,104,319.00 

20 3400700804057 ร้านตันติชัยศึกษากรณ์ ค่าวัสดุส านักงาน 7,150.00 650214299596 22/2/2565 1

21 1361000002981 ร้านภูฟ้า ค่าครุภัณฑ์ 9,800.00 650214322217 23/2/2565 1

22 0405540000991 บริษัท เบสท์เทคโอเอ จ ากัด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุก้) 22,000.00 650214324374 23/2/2565 1

23 3400700840215 นางวัลยา   นิลพันธ์ ค่าวัสดุ 18,000.00 65021433692 23/2/2565 4

รวมเดอืนกุมภาพันธ์ 1,161,269.00 

หมายเหตุ: สป: ส านักปลัด    ส.ส.: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   กศ. : กองการศึกษา

1. หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค. 0405.4/ว 322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560 

2. หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง (เร่งด่วนโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน)

3.หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.4/ว119 ลว.9 มีนาคม 2561

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)

4. หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3 (บุคคลธรรมดา,น  ามันเชื อเพลิง)

เทศบาลต าบลวังชยั  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ ประจ าปีงบประมาณ   2565

ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  2565

                    (นายกิตติ   ค าแก่นคูณ)

                  นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย

                ลงชื่อ..............กิตติ  ค าแก่นคูณ.......................................                 



ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทซ้ืีอ/จ้าง จ านวนเงนิที่ซ้ือหรอืจ้าง เอกสารอ้างอิง /วันที่ เลขที่ หมายหตุ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ ประจ าปีงบประมาณ   2565

ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์  2565

เทศบาลต าบลวังชยั  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น



1

หมายเหตุ: สป: ส านักปลัด    ส.ส.: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   กศ. : กองการศึกษา

1. หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 

2. หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง (เร่งด่วนโดยมิได้คาดหมายไว้กอ่น)

3.หมายถึง การจัดซื อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว119 ลว.9 มนีาคม 2561

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)

4. หมายถึง การจดัซื อจดัจา้งกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3 (บคุคลธรรมดา,น  ามนัเชื อเพลิง)

          ลงชื่อ......................................................                 

(นายกิตติ   ค าแก่นคูณ)

นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย




