
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี

เลขประจ าตัวประชาชน

1 1470600035713 ร้านนาคะอินทร์

2 107551000029 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)

3 1470600035713 ร้านนาคะอินทร์

4 3430600353959  น้ าอูนเคร่ืองเย็น

5 3480500476111 นายครสวรรค์   มินตา

6 ๓๔๗๐๔๐๐๐๒๐๐๓๔ สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอูน จ ากัด

7 0473559000137  บริษัท บี แอล ผ้าม่าน

8 3470700044981 นางสาวเพียง  พัฒคาต

9 3471400048860 นางนิตยา  บิดร

10 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด

11 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด

12 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด

13 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด

14 3470700019686 ร้าน จรรยา

แบบรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ



15 1470600035713 ร้านนาคะอินทร์

16 1470600035713 ร้านนาคะอินทร์

17 1470600035713 ร้านนาคะอินทร์

18 1100701982419 ร้านอู่จิตรการช่าง

19 3470700040324 นายนิตธิพล   มะลิทอง

20 3470700034294 ร้านยิ่งเจริญศึกษาภัณฑ์

21 3470700044981 นางสาวเพียง  พัฒคาต

22 3470500100676  ร้านพงษ์ศักด์ิ  อลูมิเนียม

23 3470500100676  ร้านพงษ์ศักด์ิ  อลูมิเนียม

24  3470500070548 ร้านนินจาซาวด์

25 3470300025131 นางปราณี   สุรินทะ

26 3470700048911 นายมานพ    ผลาจันทร์

27 3470700049208 นายเผด็จ  ผลาจันทร์

28 1479900164843 นายสราวุฒิ   สุรินทะ



29 ๓๔๗๐๔๐๐๐๒๐๐๓๔ สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอูน จ ากัด

30 3470600403646 นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง

31 1470700032970 นางสาวพัชราพร  มณีบู่

32 3470600406157 นางสาวคมคาย  มหาโคตร

33 3470700045326 นางศิรินญา  โยธายุทธ

34 3470700039067 นางงามตา   โยธายุทธ

35 0385560000148 บ.ก๊อปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์

ซัพพลาย จ ากัด



จ านวนเงินรวม

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วันที่

ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากร อปท. 390.00       

เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ วันที ่๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,664.00   6กันยายน62

ป้ายไวนิลโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน 390.00       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง กิจกรรมโตไปไม่โกง ปีงบประมาณ

๒๕๖๒  วันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  

ซ่อมร่ัวเติมน้ ายาพร้อมล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 1,000.00     6กันยายน62

บันไดไม้ไผ่ 700.00       6กันยายน62

น้ ามันส าหรับรถยนต์ส านักงาน  และเคร่ืองตัดหญ้า  14,700.00   

ผ้าม่านพร้อมการติดต้ัง 30,000.00   21กันยายน62

 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,960.00   30สิงหาคม62

หนองปลิง หมู่ที ่๕

 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00   30สิงหาคม62

บ้านโคกมะนาว  หมู่ที ่๒

อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. 21,417.90   30สิงหาคม62

ส าหรับโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย  ประจ าเดือน กันยายน  ๒๕๖๒

อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. 21,141.54   30สิงหาคม62

ส าหรับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง  ประจ าเดือน กันยายน  ๒๕๖๒

อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. 5,527.20     30สิงหาคม62

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู่ที ่๕  ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒

อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. 3,290.00     30สิงหาคม62

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู่ที ่๒  ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒

หนังสือพิมพ์และนิตยสารเทคโนโลยี 500.00       30สิงหาคม62

แบบรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง

รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง



ป้ายไวนิลจัดงานส่งเสริมคุณธรรมตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 1,300.00     26กันยายน62

เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเร่ืองห้ามจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 780.00       

วัสดุกีฬา 19,850.00   

ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมบุคลากร (การใช้โปรแกรม Microsoft 390.00       

Excell และPowersoft) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที ่๔ กันยายน ๒๕๖๒

ซ่อมรยถนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๗๑๒ สกลนคร 18,960.00   23กันยายน62

จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจ าทาง ๖ ล้อ ในการรับ-ส่งเสด็จสมเด็จ 2,000.00     

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ

พัชร มหาวัชรราชธิดา วันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

น้ าด่ืมในการรับ-ส่งเสด็จสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 180.00       

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พัชร มหาวัชรราชธิดา วันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

จ้างเหมาประกอบอาหารในการในการรับ-ส่งเสด็จสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ 1,000.00     

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พัชร มหาวัชรราชธิดา 

วันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

วัสดุปรับปรุงห้องส านักปลัด 34,231.00   23กันยายน62

จ้างเหมาปรับปรุงห้องส านักปลัด 10,200.00   23กันยายน62

ซ่อมล าโพงหอกระจายข่าวบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที ่๘ 420.00       23กันยายน62

จ้างเหมาท าความสะอาดเก็บกวาดบริเวณ ตลาดนัด-ตลาดสด และบริเวณรอบๆ  ๘,๐๐๐ 30สิงหาคม62

พืน้ทีพ่ร้อมท าความสะอาดห้องน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต. หนองปลิง 

อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร เดือน กันยายน ๒๕๖๒

จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า และปฏิบัติหน้าทีต่ามทีผู้่บังคับ  ๘,๐๐๐ 30สิงหาคม62

บัญชามอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง เดือน กันยายน ๒๕๖๒

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะและปฏิบัติหน้าทีต่ามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย  ๘,๐๐๐ 30สิงหาคม62

ในงานต่างๆของ อบต.หนองปลิง เดือน กันยายน ๒๕๖๒

จ้างบริการพนักงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ๙,๐๐๐ 30สิงหาคม62

ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ังตลอดจน ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  

และไฟฟ้าสาธารณะ และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมายของ 

อบต.หนองปลิง เดือน กันยายน  ๒๕๖๒



น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านักงานและเคร่ืองตัดหญ้า 14,700.00   30สิงหาคม62

จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๙,๐๐๐ 30สิงหาคม62

ตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย ของ  อบต.หนองปลิง เดือน กันยายน ๒๕๖๒

จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๙,๐๐๐ 30สิงหาคม62

ตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย ของ  อบต.หนองปลิง เดือน กันยายน ๒๕๖๒

จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๙,๐๐๐ 30สิงหาคม62

ตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย ของ  อบต.หนองปลิง เดือน กันยายน ๒๕๖๒

จ้างเหมาบริการในการดูแลรักษาสวนรวมน้ าใจไทน้ าอูน และปฏิบัติหน้าที ่  ๘,๐๐๐ 30สิงหาคม62

ตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย ของ  อบต.หนองปลิง เดือน กันยายน ๒๕๖๒

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารส านักงาน และปฏิบัติหน้าที่ 8,000.00     31 พ.ค.62

ตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500.00     30สิงหาคม62



เลขที่
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แบบรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖2 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง

เอกสารอ้างอิง
เหตุผลสนับสนุน
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