


เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่ เลขที่

1 994000388311 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมน้ ำอูน จ ำกดั น้ ำมนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ส ำหรับรยถนตส์ ำนกังำและเคร่ืองตดัหญ้ำ 18,750.00   29 ม.ีค.62 91/62 1

เดอืน เมษำยน 2562

2 385560000148 บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอเอ แอนด์ เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร เดอืน เมษำยน 62 3,500.00      29 ม.ีค.62  7/62 1

ซัพพลำย จ ำกดั
3 3470300025131 นำงปรำณี   สริุนทะ จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดเกบ็กวำดบริเวณตลำดนดัสด และ 8,000.00      29 ม.ีค.62 98/62 1

บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมท ำควำมสะอำดห้องน ้ำในเขตควำมรับผิดชอบ
ของ อบต. หนองปลงิ

4 3470700045326 นำงศริินญำ   โยธำยุทธ จำ้งบริกำรจดัเกบ็ค่ำน ้ำประปำ จ ำนวน 3 หมูบ่้ำน ไดแ้ก ่บ้ำนทรำยค ำ 8,000.00      29 ม.ีค.62 97/62 1

 บำ้นหนองปลงิใหม่

5 3470700048911 นำยมำนพ   ผลำจนัทร์ จำ้งบริกำรพนกังำนขับรถขนขยะและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำ 8,000.00      29 ม.ีค.62 101/62 1

มอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ 
6 1470700048272 นำยภวูนำถ   ผลำจนัทร์ จำ้งบริกำรพนกังำนประจ ำรถยนตบ์รรทุกน ้ำทะเบียน 5059 สกลนคร 8,000.00      29 ม.ีค.62 100/62 1

7 3470700039067 นำงงำมตำ   โยธำยุทธ จำ้งบริกำรดแูลรักษำควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนกังำน และปฏบิัตหินำ้ที่ 8,000.00      29 ม.ีค.62 96/62 1

ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ

8 1479900164843 นำยสรำวุฒ ิ  สริุนทะ จำ้งบริกำรพนกังำนซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ เกี่ยวกบัตรวจทดสอบ สร้ำง  9,000.00      29 ม.ีค.62 95/62 1

ซ่อม ประกอบดดัแปลง ตดิตัง้ตลอดจนซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้ำ
ภำยในหมูบ่ำ้น

แบบรำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซ้ือจดัจำ้งหรือผู้ไดรั้บกำรคัดเลอืก และสำระส ำคัญของสญัญำหรือข้อตกลงเป็นหนงัสอื
ประจ ำไตรมำสที่ ๓ (เดอืน เมษำยน  พ.ศ. 256๒ ถงึเดอืน มถินุำยน  256๒)

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองปลงิ

ล ำดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่ เลขที่

9 3470600406157 นำงสำวคมคำย  มหำโคตร จำ้งบริกำรงำนบันทึกข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 9,000.00      29 ม.ีค.62 102/62 1

ในงำนตำ่ง ๆ (โยธำ)

10 1470700032970 นำงสำวพัชรำพร   มณีบู่ จำ้งบริกำรงำนบันทึกข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ในงำนตำ่ง ๆ (ปลดั)

11 3470600403646 นำงสำวบุษลนิ   ดวงสทีอง จำ้งบริกำรงำนบันทึกข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 9,000.00      29 ม.ีค.62 103/62 1

ในงำนตำ่ง ๆ(คลงั) 

12 3470700019686 ร้ำน จรรยำ ซ้ือหนงัสอืพมิพแ์ละนติยสำรเทคโนโลยีชำวบ้ำนส ำหรับองค์กำรบริหำรสว่น 510.00         29 ม.ีค.62  90/62 1

ต ำบลหนองปลงิและศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสทิธภิำพกำรผลติ

13 3471400048860 นำงนติยำ  บดิร จำ้งเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำเดก็เลก็บ้ำนโคกมะนำว เดอืน 3,080.00      29 ม.ีค.62 105/62 1

เม.ย.-62

14 3470700044981 นำงสำวเพยีง  พัฒคำต จำ้งเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำเดก็เลก็หนองปลงิ 
เดอืน เมษำยน  2562

15 1470600095713 ร้ำนนำคะอนิทร์ ปำ้ยไวนลิโครงกำรป้องกนัและลดอุบัตเิหตทุำงถนนในช่วงเทศกำล 390.00         ๔ เม.ย.62 110/62 1

(เทศกำลส ำคัญ) เทศกำลวันสงกรำนต ์ปงีบประมำณ 2562

16 3470700040324 นำยนติธพิล  มะลทิอง จำ้งเหมำบริกำรรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำงรับจำ้ง ๖ ลอ้ ไป- กลบั 4,000.00      ๔ เม.ย.62 107/62 1

จ ำนวน ๒ คัน โครงกำรจติอำสำพระรำชทำน (เข้ำร่วมพิธพีลกีรรม
ตกัน้ ำจำกแหลง่น ้ำศักดิ์สทิธิ์) วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๒ ณ 
บริเวณวัดพระธำตเุชิงชุมวรวิหำร อ ำเภอเมอืงสกลนคร จงัหวัดสกลนคร 

17 3471300120721 ร้ำน พ ีท ีเจ แอร์ ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ รหัส 402/49/0005-1 1,500.00      11 เม.ย.62 111/62 1

18 3470700055623 ร้ำนวำริชค้ำไม้ วัสดกุอ่สร้ำงแพตดิตัง้เคร่ืองสบูน ้ำ ๓ แรงมำ้ โครงกำรเหลก็และ 3,120.00      18 เม.ย.62 95/62 1

งำนโครงสร้ำงเสำไฟฟ้ำโครงเหลก็พร้อมท่อเมนต ์๓" ขัน้ ๘.๕
19 473557001209 หจก.วิเศษวัสดกุอ่สร้ำง วัสดกุอ่สร้ำง 8 รำยกำร 510.00         18 เม.ย.62 93/62 1

ล ำดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่ เลขที่

20 473557001209 หจก.วิเศษวัสดกุอ่สร้ำง วัสดกุอ่สร้ำงแพตดิตัง้เคร่ืองสบูน ้ำ ๓ แรงมำ้ โครงกำรเหลก็และ 4,780.00     18 เม.ย.62 97/62 1

งำนโครงสร้ำงเสำไฟฟ้ำโครงเหลก็พร้อมท่อเมนต ์๓" ขัน้ ๘.๕
21 1301200010685 ร้ำน ท ีซี สปอร์ต ถว้ยรำงวัล 7 ใบ โครงกำรแข่งขันกฬีำ อบต.หนองปลงิตำ้น 3,800.00      25 เม.ย.62 98/62 1

ยำเสพตดิ ประจ ำป ี2562 

22 473557001209 หจก.วิเศษวัสดกุอ่สร้ำง วัสดอุุปกรณ์โครงกำรแข่งขันกฬีำ อบต.หนองปลงิตำ้นยำเสพตดิ 1,020.00      25 เม.ย.62 101/62 1

ประจ ำป ี๒๕๖๒
23 1470600095713 ร้ำนนำคะอนิทร์ ปำ้ยไวนลิโครงกำรแข่งขันกฬีำ อบต.หนองปลงิตำ้นยำเสพตดิ 260.00         25 เม.ย.62 112/62 1

ประจ ำป ี๒๕๖๒
24 ๓๔๗๐๔๐๐๐๒๐๐๓๔ สหกรณ์กำรเกษตรนคิมน้ ำอูน จ ำกดั น้ ำมนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ส ำหรับรยถนตส์ ำนกังำและเคร่ืองตดัหญ้ำ 16,600.00    30เม.ย.62 126/62 1

เดอืนพฤษภำคม 2562

๒๕ 3470300025131 นำงปรำณี   สริุนทะ จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดเกบ็กวำดบริเวณตลำดนดัสด และบริเวณรอบ ๆ 8,000.00      1 พ.ค62 257/62 1

 พื้นที่ พร้อมท ำควำมสะอำดห้องน ้ำในเขตควำมรับผิดชอบ
ของ อบต. หนองปลงิ

๒๖ 3470700045326 นำงศริินญำ   โยธำยุทธ จำ้งบริกำรจดัเกบ็ค่ำน ้ำประปำ จ ำนวน 3 หมูบ่้ำน ไดแ้ก ่บ้ำนทรำยค ำ บ้ำนหนองปลงิ 8,000.00      1 พ.ค62 295/62 1

บำ้นหนองปลงิใหม่
๒๗ 3470700048911 นำยมำนพ   ผลำจนัทร์ จำ้งบริกำรพนกังำนขับรถขนขยะและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำ 8,000.00      1 พ.ค62 296/62 1

มอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ 
๒๘ 1470700048272 นำยภวูนำถ   ผลำจนัทร์ จำ้งบริกำรพนกังำนประจ ำรถยนตบ์รรทุกน ้ำทะเบียน 5059 สกลนคร 8,000.00      1 พ.ค62 117/62 1

๒๙ 3470700039067 นำงงำมตำ   โยธำยุทธ จำ้งบริกำรดแูลรักษำควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนกังำน และปฏบิัตหินำ้ที่ 8,000.00      1 พ.ค62 113/62 1

ตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ

๓๐ 1479900164843 นำยสรำวุฒ ิ  สริุนทะ จำ้งบริกำรพนกังำนซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ เกี่ยวกบัตรวจทดสอบ สร้ำง 9,000.00      1 พ.ค62 258/62 1

ซ่อม ประกอบ ดดัแปลง ตดิตัง้ตลอดจนซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้ำภำยในหมูบ่้ำน

ล ำดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่ เลขที่

๓๑ 0385560000148 บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอเอ แอนด์ จำ้งเหมำบริกำรเคร่ืองถำ่ยเอกสำร 3,500.00      1 พ.ค62  8/62 1

ซัพพลำย จ ำกดั
๓๒ 3470600406157 นำงสำวคมคำย  มหำโคตร จำ้งบริกำรงำนบันทึกข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 9,000.00      1 พ.ค62 119/62 1

ในงำนตำ่ง ๆ (โยธำ)

๓๓ 1470700032970 นำงสำวพัชรำพร   มณีบู่ จำ้งบริกำรงำนบันทึกข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 9,000.00      1 พ.ค62 121/62 1

ในงำนตำ่ง ๆ (ปลดั)

๓๔ 3470600403646 นำงสำวบุษลนิ   ดวงสทีอง จำ้งบริกำรงำนบันทึกข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 9,000.00      1 พ.ค62 120/62 1

ในงำนตำ่ง ๆ(คลงั) 

๓๕ ๓๔๗๐๗๐๐๐๑๙๖๘๖ ร้ำน จรรยำ ซ้ือหนงัสอืพมิพแ์ละนติยสำรเทคโนโลยีชำวบ้ำนส ำหรับองค์กำรบริหำรสว่น 510.00         1 พ.ค62 108/62 1

ต ำบลหนองปลงิและศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสทิธภิำพกำรผลติ
สนิค้ำเกษตร บำ้นโคกมะนำว

36 3471400048860 นำงนติยำ  บดิร จำ้งเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำเดก็เลก็บ้ำนโคกมะนำว 4,400.00      1 พ.ค62 222/62 1

 เดอืนพฤษภำคม 2562

37 3470700044981 นำงสำวเพยีง  พัฒคำต จำ้งเหมำประกอบอำหำรประชุมสภำสมยัประชุมวิสำมญั สมยัที่ 2  2,500.00      1 พ.ค62 124/62 1

วันที่ ๒ พฤษภำคม 2562

38 0473524000017 หจก.สกลวัฒนกจิ ธงตรำสญัลกัษณ์เฉลมิฉลองในพระรำชพิธบีรมรำชำภเิษก รัชกำลที่ ๑๐ 1,800.00      3 พ.ค62 114/62 1

ขนำด 60x90 ซม.

39 473557001209 หจก.วิเศษวัสดกุอ่สร้ำง วัสดกุอ่สร้ำง ซ่อมแซมประปำ ม.5 815.00         3 พ.ค62 113/62 1

จำ้งเหมำประกอบอำหำรรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำง ๖ ลอ้ ไป-กลบั 
40 3470700040324 นำยนติธพิล  มะลทิอง จ ำนวน ๒ คัน โครกงำรกจิกรรมจติอำสำพระรำชทำน กจิกรรมเข้ำร่วม

พระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก ในวันที่ ๕ ณ ศำลำกลำงจงัหวัดสกลนคร 4,000.00      3 พ.ค62 125/62 1

ซ่อมบ ำรุงรถยนตบ์รรทุกน ้ำ ทะเบียน บ 5059 สกลนคร 2,350.00      8 พ.ค62 115/62 1

41 3430900054795 ร้ำนพงษพ์ำณิชย์ วัสดอุุปกรณ์โครงกำรสง่เสริมกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,500.00      8 พ.ค62 115/62 1

ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒

ล ำดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่ เลขที่

42 1470600095713 ร้ำนนำคะอนิทร์ ปำ้ยนลิโครงกำรสง่เสริมอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 390.00         8 พ.ค62 129/62 1

ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒
43 3470700040324 นำยนติธพิล  มะลทิอง จำ้งเหมำรถยนตโ์ดยสำรรประจ ำทำงรับจำ้ง 6 ลอ้ ไป-กลบั โครงกำร 4,000.00      10 พ.ค62 130/62 1

สง่เสริมอนรัุกษท์รัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม ประจ ำปงีบประมำณ
๒๕๖๒ วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภำคม 2562

44 0473524000017 หจก.สกลวัฒนกจิ วัสดคุอมพวิเตอร์ 760.00         10 พ.ค62 117/62 1

45 385560000148 บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอเอ แอนด์ วัสดคุอมพวิเตอร์ 1,810.00      10 พ.ค62 118/62 1

ซัพพลำย จ ำกดั
46 3470700040324 นำยนติธพิล  มะลทิอง จำ้งเหมำบริกำรรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำงรับจำ้ง ๖ ลอ้ ไป- กลบั 4,000.00      17 พ.ค62 131/62 1

น ำนมวลชนเขำ้ร่วมกจิกรรมพิธเีปดิขบวนแห่โคมบัวบูชำและร่วมกจิกรรม
เนือ่งในเทศกำลวันวิสำขบูชำ วันที่ ๑๘ พฤษภำคม 2562 

47 473560000958 ร้ำนขอนแกน่กำรไฟฟำ้ หนำ้แปน้ปั้มน้ ำ M/S 3 HP ซ่อมประปำม.5 2,590.00      17 พ.ค62 95/62 1

48 ๓๔๗๐๔๐๐๐๒๐๐๓๔ สหกรณ์กำรเกษตรนคิมน้ ำอูน จ ำกดั น้ ำมนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ส ำหรับรยถนตส์ ำนกังำและเคร่ืองตดัหญ้ำ 11,800.00     31 พ.ค.62 126/62 1

เดอืนมถินุำยน 2562

49 3470600018238 ร้ำนพอใจคอมพวิเตอร์ จำ้งตอ่โดเมนเนมและพื้นที่เว็ปไซด ์อบต.หนองปลงิ 3,000.00       31 พ.ค.62 133/62 1

50 385560000148 บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอเอ แอนด์ เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร เดอืน มถินุำยน 2562 3,500.00      31 พ.ค.62  10/62 1

ซัพพลำย จ ำกดั
51 3470300025131 นำงปรำณี   สริุนทะ จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดเกบ็กวำดบริเวณตลำดนดั 8,000.00      31 พ.ค.62 135/62 1

สด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมท ำควำมสะอำด
ห้องน้ ำในเขตควำมรับผิดชอบของ อบต. หนองปลงิ

51 3470700045326 นำงศริินญำ   โยธำยุทธ จำ้งบริกำรจดัเกบ็ค่ำน ้ำประปำ จ ำนวน 3 หมูบ่้ำน 8,000.00      31 พ.ค.62 134/62 1

ไดแ้ก ่บำ้นทรำยค ำ บ้ำนหนองปลงิ บ้ำนหนองปลงิ
ใหม่

ล ำดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่ เลขที่

53 3470700048911 นำยมำนพ   ผลำจนัทร์ จำ้งบริกำรพนกังำนขับรถขนขยะและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำ 8,000.00      31 พ.ค.62 138/62 1

มอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ 
54 1470700048272 นำยภวูนำถ   ผลำจนัทร์ จำ้งบริกำรพนกังำนประจ ำรถยนตบ์รรทุกน ้ำทะเบียน 5059 สกลนคร 8,000.00      31 พ.ค.62 100/62 1

55 3470700039067 นำงงำมตำ   โยธำยุทธ จำ้งบริกำรดแูลรักษำควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนกังำน และปฏบิัตหินำ้ที่ 8,000.00      31 พ.ค.62 144/62 1

ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ
56 1479900164843 นำยสรำวุฒ ิ  สริุนทะ จำ้งบริกำรพนกังำนซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ เกี่ยวกบัตรวจทดสอบ สร้ำง ซ่อม 9,000.00      31 พ.ค.62 136/62 1

ประกอบ ดดัแปลง ตดิตัง้ตลอดจนซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้ำภำยในหมูบ่้ำน
57 3470600406157 นำงสำวคมคำย  มหำโคตร จำ้งบริกำรงำนบันทึกข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 9,000.00      31 พ.ค.62 142/62 1

ในงำนตำ่ง ๆ (โยธำ)

58 1470700032970 นำงสำวพัชรำพร   มณีบู่ จำ้งบริกำรงำนบันทึกข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 9,000.00      31 พ.ค.62  141/62 1

ในงำนตำ่ง ๆ (ปลดั)

59 3470600403646 นำงสำวบุษลนิ   ดวงสทีอง จำ้งบริกำรงำนบันทึกข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 9,000.00      31 พ.ค.62 140/62 1

ในงำนตำ่ง ๆ(คลงั) 

60 3470700019686 ร้ำน จรรยำ ซ้ือหนงัสอืพมิพแ์ละนติยสำรเทคโนโลยีชำวบ้ำนส ำหรับองค์กำรบริหำรสว่น 510.00         31 พ.ค.62 108/62 1

ต ำบลหนองปลงิและศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสทิธภิำพกำรผลติ
สนิค้ำเกษตร บำ้นโคกมะนำว

61 3470700034294 ร้ำนย่ิงเจริญศกึษำภณัฑ์ วัสดโุครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผู้่บริหำร 990.00          5 ม.ิย.62 3

สมำชกิสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองปลงิ และพนกังำนองค์
กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจ ำปงีบประมำณ 2562 วันที่ ๖ 
มถินุำยน 2562 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองปลงิ

62 ๓๔๓๐๖๐๐๓๕๓๙๕๙ นำยด ำริ  เหลำทอง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ รหัส 402/49/0003-1 1,000.00       5 ม.ิย.62 127/62 1

63 385560000148 บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอเอ แอนด์ วัสดคุอมพวิเตอร์ Brother TN 1000 กองคลงั 4,600.00      10 ม.ิย.62 134/62 1

ซัพพลำย จ ำกดั

ล ำดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วันที่ เลขที่

64 3460600163581 ร้ำน กว้ำงคอมพวิเตอร์ ซ่อมเคร่ืองพมิพ์ ส ำนกัปลดั 2,500.00      10 ม.ิย.62 145/62 1

แอนท ์ไอที
65 475550000098 บริษัท สกลนครนสิสนั เซลส ์จ ำกดั ซ่อมบ ำรุงรถยนตน์สิสนั ทะเบียน กง 3057 สกลนคร 4,647.01      12 ม.ิย.62 146/62 1

66 1409900750513 ร้ำน อำร์ ท ีซัพพลำย ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ รหัส 402/49/0002-1 3,300.00       14 ม.ิย.62 125/62 1

67 473524000017 หจก.สกลวัฒนกจิ วัสดงุำนบำ้นงำนครัว 780.00        24 ม.ิย.62 142/62 1

68 3470700034294 ร้ำนย่ิงเจริญศกึษำภณัฑ์ วัสดแุละเคร่ืองดืม่กจิกรรมจติอำสำเรำท ำควำมดดีว้ยหัวใจ 695.00          20 ม.ิย.62 141/62 3

วันที่ 24 มถินุำยน 2562

ล ำดบัที่ ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจำ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตผุลสนบัสนนุ


