


เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

๑ 1470600035713 ร้าน นาคะอนิทร์ ป้ายไวนลิตามแนวทางการด าเนนิงานตาม 951 7 ม.ค. 62 62/62 2

แนวปฏบิัตกิารเพื่อขับเคลือ่นการจัดการ
ขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ 2562

ขนาด 3x1 เมตร และ ป้ายรณงคแ์ยกขยะ
กอ่นทิ้ง ขนาด 1.8 x 0.80 เมตร

๒ ๓๔๓๐๙๐๐๐๕๔๗๙๕ ร้าน พงษ์พาณิชย์ ขนม โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 4,900         10 ม.ค. 62 57/62 2

๓ 5409699001621 หจก. ชัยวัฒนอุ์ปกรณ์ วัสดุไฟฟา้และวทิยุ 3 รายการ 4,620         25 ม.ค. 62 57/62 1

๔ 1430600030223 ร้าน ปรีชาคอมพวิเตอร์ หมกึเคร่ืองปร้ินเตอร์ส านักงาน  1  รายการ 3,000         16 ม.ค. 62 56/62 1

๕ 3470400020034 ร้าน ราชยานยนต ์2 วัสดุส านักงาน 2,400         5 ก.พ. 62 65/62 1

๖ 0473524000017 หจก. สกลวัฒนกจิ วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 4 รายการ 1,490         12 ก.พ. 62 66/62 1

๗ 3470700034294 ร้าน ย่ิงเจริญศกึษาภัณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 2 รายการ 1,576         12 ก.พ.62 67/62 1

๘ 047555000098 บ. สกลนครนสิสนัเซลส ์จ ากดั ซอ่มบ ารุงรถยนต ์นสิสัน กง 3057 จ านวน 3,544.91    16 ม.ค. 62 64/62 1

10 รายการ

๙ 3470300025131 นางปราณี   สุรินทะ จา้งบริการท าความสะอาดเก็บกวาดบริเวณตลาดนัด 8,000         28 ธ.ค. 62 56/62 1

สด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมท าความสะอาด
หอ้งน้ าในเขตความรับผิดชอบของ อบต. หนองปลงิ

ล ำดับท่ี ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

แบบรำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรอืผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรอืข้อตกลงเป็นหนงัสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี 1 (เดอืน มกรำคม  พ.ศ. 256๒ ถงึเดอืนมีนำคม  256๒)

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองปลิง

เหตุผลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

๑๐ 3470700045326 นางศริินญา   โยธายุทธ จา้งบริการจัดเก็บคา่น้ าประปา จ านวน 3 หมูบ่้าน 8,000         28 ธ.ค. 62 55/62 1

ไดแ้ก ่บ้านทรายค า บ้านหนองปลงิ บ้านหนองปลงิ
ใหม่

๑๑ 3470700048911 นายมานพ   ผลาจันทร์ จา้งบริการพนักงานขับรถขนขยะและปฏบิัตหินา้ที่ 8,000         28  ธ.ค. 62 57/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง ๆ 
๑๒ 1470700048272 นายภูวนาถ   ผลาจันทร์ จา้งบริการพนักงานประจ ารถยนตบ์รรทุกน้ า 8,000         28 ธ.ค. 62 59/62 1

ทะเบียน 5059 สกลนคร
๑๓ 3470700039067 นางงามตา   โยธายุทธ จา้งบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร 8,000         28 ธ.ค. 62 54/62 1

ส านักงาน และปฏบิัตหินา้ที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายในงานตา่ง ๆ

๑๔ 1479900164843 นายสราวุฒ ิ  สุรินทะ จา้งบริการพนักงานซอ่มบ ารุงไฟฟา้ เกีย่วกับตรวจ 9,000          28 ธ.ค. 62 58/62 1

ทดสอบ สร้าง ซอ่ม ประกอบ ดัดแปลง ตดิตัง้
ตลอดจนซอ่มแซม ปรับปรุงไฟฟา้ภายในหมูบ่้าน

๑๕ 0385560000148 บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอเอ แอนด์ จา้งเหมาบริการเคร่ืองถา่ยเอกสาร 3,500         28 ธ.ค. 62  4/62 1

ซัพพลาย จ ากัด
๑๖ 0994000388187 สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั น้ ามันดเีซลลส์ าหรับรถยนต ์ของ อบต. 16,200       28 ธ.ค. 62 53/62 1

๑๗ 3470600406157 นางสาวคมคาย  มหาโคตร จา้งบริการงานบันทึกขอ้มูลและปฏบิัตหินา้ที่ 9,000          28 ธ.ค.62 61/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง ๆ (โยธา)

ล ำดับท่ี ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

เหตุผลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

๑๘ 1470700032970 นางสาวพัชราพร   มณีบู่ จา้งบริการงานบันทึกขอ้มูลและปฏบิัตหินา้ที่ 9,000          28 ธ.ค. 62 62/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง ๆ (ปลัด)

๑๙ 3470600403646 นางสาวบุษลนิ   ดวงสทีอง จา้งบริการงานบันทึกขอ้มูลและปฏบิัตหินา้ที่ 9,000          28 ธ.ค. 62 60/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง (ๆคลัง) 
๒๐ ๓๔๗๐๗๐๐๐๑๙๖๘๖ ร้าน จรรยา ซื้อหนังสอืพมิพแ์ละนติยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 510 28 ธ.ค. 62 55/62 1

ส าหรับองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ
และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ
สนิคา้เกษตร บ้านโคกมะนาว

๒๑ 3470600405802 นางหนูเกยีว  ทุมนอก จา้งเหมาบริการสูบสว้มตลาดสด และ อบต. 3,300         2 ก.พ. 62 72/62 1

หนองปลงิ
๒๒ 3470700044982 นางสาวเพยีง   พัฒคาต จา้งเหมาประกอบอาหารในการประชุมสภา 2,800         4 ก.พ. 62 73/62 1

อบต. หนองปลงิ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1
ประจ าปี 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

๒๓ ๐๔๐๕๕๔๑๐๐๐๕๖๑ บ. พันธ์สวัสดิ ์แทรค จ ากัด ซอ่มเคร่ืองพน่หมอกควัน BEST FOGGER 150 4,595         15 ก.พ. 62 74/62 1

รหัส 054/59/0002

๒๔ 3470700044982 นางจนี     ร่มเกษ จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมเคร่ืองดืม่ในการ 700 15 ก.พ. 62 75/62 1

เลี้ยงมวลชนและจติอาสา "เราท าความดดีว้ยหัวใจ"
เฝ้ารับ-สง่เสด็จพรเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

ล ำดับท่ี ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

เหตุผลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

๒๕ 0473524000017 หจก. สกลวัฒนกจิ วัสดุส านักงาน  จ านวน 5 รายการ 3,486         18 ก.พ. 62 87/62 1

๒๖ 3470๗๐๐๐๕๔๑๐๔ ร้าน คูณเมอืงพชืพล วัสดุกอ่สร้างซอ่มแซมถนน คสล. ม. 8 1,840         18 ก.พ. 62 69/62 1

๒๗ 3470300025131 นางปราณี   สุรินทะ จา้งบริการท าความสะอาดเก็บกวาดบริเวณตลาดนัด 8,000          30 ม.ค. 62 71/62 1

สด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมท าความสะอาด
หอ้งน้ าในเขตความรับผิดชอบของ อบต. หนองปลงิ

28 3470700045326 นางศริินญา   โยธายุทธ จา้งบริการจัดเก็บคา่น้ าประปา จ านวน 3 หมูบ่้าน 8,000          30 ม.ค. 62 70/62 1

ไดแ้ก ่บ้านทรายค า บ้านหนองปลงิ บ้านหนองปลงิ
ใหม่

๒๙ 3470700048911 นายมานพ   ผลาจันทร์ จา้งบริการพนักงานขับรถขนขยะและปฏบิัตหินา้ที่ 8,000          30 ม.ค. 62 72/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง ๆ 
๓๐ 1470700048272 นายภูวนาถ   ผลาจันทร์ จา้งบริการพนักงานประจ ารถยนตบ์รรทุกน้ า 8,000          30 ม.ค. 62 73/62 1

ทะเบียน 5059 สกลนคร
๓๑ 0994000388187 สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั น้ ามันดเีซลลส์ าหรับรถยนต ์ของ อบต. 15,800       28 ก.พ. 62 53/62 1

๓๒ 3470700039067 นางงามตา   โยธายุทธ จา้งบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร 8,000         31 ม.ค. 62 69/62 1

ส านักงาน และปฏบิัตหินา้ที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายในงานตา่ง ๆ

๓๓ 1479900164843 นายสราวุฒ ิ  สุรินทะ จา้งบริการพนักงานซอ่มบ ารุงไฟฟา้ เกีย่วกับตรวจ 9,000          28 ก.พ. 62 74/62 1

ทดสอบ สร้าง ซอ่ม ประกอบ ดัดแปลง ตดิตัง้
ตลอดจนซอ่มแซม ปรับปรุงไฟฟา้ภายในหมูบ่้าน

ล ำดับท่ี ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

เหตุผลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

๓๔ 0385560000148 บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอเอ แอนด์ จา้งเหมาบริการเคร่ืองถา่ยเอกสาร 3,500         31  ม.ค. 62  5/62 1

ซัพพลาย จ ากัด
๓๕ 0994000388187 สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั น้ ามันดเีซลลส์ าหรับรถยนต ์ของ อบต. 12,800       31  ม.ค. 62 62/62 1

๓๖ 3470600406157 นางสาวคมคาย  มหาโคตร จา้งบริการงานบันทึกขอ้มูลและปฏบิัตหินา้ที่ 9,000          31  ม.ค. 62 76/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง ๆ (โยธา)
๓๗ 1470700032970 นางสาวพัชราพร   มณีบู่ จา้งบริการงานบันทึกขอ้มูลและปฏบิัตหินา้ที่ 9,000          31  ม.ค. 62 77/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง ๆ (ปลัด)

๓๘ 3470600403646 นางสาวบุษลนิ   ดวงสทีอง จา้งบริการงานบันทึกขอ้มูลและปฏบิัตหินา้ที่ 9,000          31  ม.ค. 62 75/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง (ๆคลัง) 
๓๙ ๓๔๗๐๗๐๐๐๑๙๖๘๖ ร้าน จรรยา ซื้อหนังสอืพมิพแ์ละนติยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 480 31  ม.ค. 62 64/62 1

ส าหรับองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ
และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ
สนิคา้เกษตร บ้านโคกมะนาว

๔๐ 1470600035713 ร้าน นาคะอนิทร์ ป้ายไวนลิ โครงการฝึกอบรมจัดตัง้อาสาสมัครป้อง 390 6  ม.ีค. 62 63/62 2

กันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๔๑ 3470700044982 นางสาวเพยีง    พัฒคาต จา้งเหมาประกอบอาหารในการประชุมสภา อบต. 2,500.00    18 ม.ีค. 62 93/62 1

สมัยประชุมวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562

วันที่ 19 มนีาคม 2562 

๔๒ 3470600405802 นางหนูเกยีว   ทุมนอก จา้งเหมาบริการสูบสว้ม ณ ที่ท าการองคก์ารบริหาร 800 19 ม.ีค. 62 62/62 1

สว่นต าบลหนองปลงิ

ล ำดับท่ี ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

เหตุผลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

๔๓ 3470300025131 นางปราณี   สุรินทะ จา้งบริการท าความสะอาดเก็บกวาดบริเวณตลาดนัด 8,000         28 ม.ีค. 62 80/62 1

สด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมท าความสะอาด
หอ้งน้ าในเขตความรับผิดชอบของ อบต. หนองปลงิ

๔๔ 3470700045326 นางศริินญา   โยธายุทธ จา้งบริการจัดเก็บคา่น้ าประปา จ านวน 3 หมูบ่้าน 8,000         28 ม.ีค. 62 78/62 1

ไดแ้ก ่บ้านทรายค า บ้านหนองปลงิ บ้านหนองปลงิ
ใหม่

๔๕ 3470700048911 นายมานพ   ผลาจันทร์ จา้งบริการพนักงานขับรถขนขยะและปฏบิัตหินา้ที่ 8,000         28 ม.ีค. 62 81/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง ๆ 
๔๖ 1470700048272 นายภูวนาถ   ผลาจันทร์ จา้งบริการพนักงานประจ ารถยนตบ์รรทุกน้ า 8,000         28 ม.ีค. 62 79/62 1

ทะเบียน 5059 สกลนคร
๔๗ 3470700039067 นางงามตา   โยธายุทธ จา้งบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร 8,000         28 ม.ีค. 62 77/62 1

ส านักงาน และปฏบิัตหินา้ที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายในงานตา่ง ๆ

๔๘ 1479900164843 นายสราวุฒ ิ  สุรินทะ จา้งบริการพนักงานซอ่มบ ารุงไฟฟา้ เกีย่วกับตรวจ 9,000          28 ม.ีค. 62 82/62 1

ทดสอบ สร้าง ซอ่ม ประกอบ ดัดแปลง ตดิตัง้
ตลอดจนซอ่มแซม ปรับปรุงไฟฟา้ภายในหมูบ่้าน

๔๙ 0385560000148 บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอเอ แอนด์ จา้งเหมาบริการเคร่ืองถา่ยเอกสาร 3,500         28 ม.ีค. 62 ม.ิย.-62 1

ซัพพลาย จ ากัด
๕๐ 0994000388187 สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั น้ ามันดเีซลลส์ าหรับรถยนต ์ของ อบต. 16,200       28 ม.ีค. 62 70/62 1

ล ำดับท่ี ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

เหตุผลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

๕๑ 3470600406157 นางสาวคมคาย  มหาโคตร จา้งบริการงานบันทึกขอ้มูลและปฏบิัตหินา้ที่ 9,000          28 ม.ีค. 62 83/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง ๆ (โยธา)
๕๒ 1470700032970 นางสาวพัชราพร   มณีบู่ จา้งบริการงานบันทึกขอ้มูลและปฏบิัตหินา้ที่ 9,000          28 ม.ีค. 62 85/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง ๆ (ปลัด)

๕๓ 3470600403646 นางสาวบุษลนิ   ดวงสทีอง จา้งบริการงานบันทึกขอ้มูลและปฏบิัตหินา้ที่ 9,000          28 ม.ีค. 62 84/62 1

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่ง (ๆคลัง) 
๕๔ ๓๔๗๐๗๐๐๐๑๙๖๘๖ ร้าน จรรยา ซื้อหนังสอืพมิพแ์ละนติยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 510 28 ม.ีค. 62 71/62 1

ส าหรับองคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ
และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ
สนิคา้เกษตร บ้านโคกมะนาว

๕๕ 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจ ากัด อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส ์รสจดื 3,250.52 28 ก.พ. 62 75/62 1

ขนาดบรรจุ 200 มล. ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองปลงิ หมูท่ี่ 5 

๕๖ 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจ ากัด อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส ์รสจดื 940.94 28 ก.พ. 62 74/62 1

ขนาดบรรจุ 200 มล. ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกมะนาว  หมูท่ี่ 2

๕๗ 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูม ิจ ากัด อาหารเสริม (นม) UHT รสจดื 2,580.60 5 ม.ีค. 62 78/62 1

ขนาดบรรจุ 200 มล. ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกมะนาว  หมูท่ี่ 2

ล ำดับท่ี ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

เหตุผลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม
เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

๕๘ 3470700043013 นายจอม   ศรีพล จา้งเหมาฉดีวัคซนี โครงการสัตวป์ลอดโรคคน 2100 6 ม.ีค. 62 89/62 1

ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟา้จุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในระหวา่ง
วันที่ 7 - 18 มนีาคม 2562 

ล ำดับท่ี ชือ่ผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

เหตุผลสนบัสนนุ


