




เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจำ้ง วันที่ เลขที่

๑ ๐๓๘๕๕๖๐๐๐๐๑๔๘ บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอ เอ แอนด ์ เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร  ๓,๕๐๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๑/๒๕๖๒ ๑
ซัพพลำย จ ำกดั

๒ ๓๔๗๐๗๐๐๐๓๙๐๖๗ นำงงำมตำ  โยธำยุทธ จำ้งบริกำรดแูลรักษำควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนกังำน  ๘,๐๐๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๑/๒๕๖๒ ๑
และปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ  

๓ ๓๔๗๐๗๐๐๐๑๙๖๘๖ ร้ำนจรรยำ ซ้ือหนงัสอืพมิพแ์ละนติยสำรเทคโนโลยีชำวบำ้น ๕๑๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๓/๒๕๖๒ ๒
๔ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๑๘๗ สหกรณ์กำรเกษตรนคิม น้ ำมนัเชื้อเพลงิส ำหรับรถยนตแ์ละเคร่ืองตดัหญ้ำ อบต. ๑๓,๖๔๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๗/๒๕๖๒ ๑

น้ ำอูน  จ ำกดั
๕ ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๕๓๒๖ นำงศริินญำ  โยธำยุทธ จ้างบริการจัดเก็บค่าน า้ประปา  จ้านวน  ๓  หมูบ่า้น ๘,๐๐๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๒/๒๕๖๒ ๑

ไดแ้ก ่ บำ้นทรำยค ำ หมูท่ี่ ๔  บำ้นหนองปลงิ หมูท่ี่ ๕  
บำ้นหนองปลงิใหม ่ หมูท่ี่ ๘  และสว่นรำชกำรภำยใน
เขตต ำบลหนองปลงิ  และปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่
ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยใน อบต.

๖ ๓๔๗๐๓๐๐๐๒๕๑๓๑ นำงปรำณี  สริุนทะ จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดเกบ็กวำดบริเวณ ตลำดนดั – ๘,๐๐๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๓/๒๕๖๒ ๑
ตลำดสด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ

๗ ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๘๙๑๑ นำยมำนพ  ผลำจันร์ จำ้งบริกำรพนกังำนขับรถขนขยะ และปฏบิัตหินำ้ที่ ๘,๐๐๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๔/๒๕๖๒ ๒
ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่งๆ

แบบรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรอืได้รับการคัดเลอืกและสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนังสอื
ประจ าไตรมาสท่ี ๑ (เดอืนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดอืนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองปลงิ  อ าเภอนคิมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจำ้ง เหตผุลสนบัสนนุ
เอกสำรอำ้งองิ

ล ำดบัที่



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจำ้ง วันที่ เลขที่

๘ ๑๔๗๙๙๐๐๑๖๔๘๔๓ นายสราวุฒิ  สุรินทะ จ้างบริการพนกังานซ่อมบ้ารุงไฟฟ้าเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ ๙,๐๐๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๕/๒๕๖๒ ๑
สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั งตลอดจนซ่อมแซม
 ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  และไฟฟ้าสาธารณะ และปฏิบติั
หนา้ที่อื่นตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมายของ อบต.หนองปลิง 

๙ ๓๔๗๐๖๐๐๔๐๓๖๔๖ นำงสำวบุษลนิ  ดวงสทีอง จำ้งบริกำรงำนบันทกึขอ้มลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ ๘,๐๐๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๗/๒๕๖๒ ๑
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ  กองคลงั

๑๐ ๓๔๗๐๖๐๐๔๐๖๑๖๗ นำงสำวคมคำย มหำโคตร จำ้งบริกำรงำนบันทกึข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ ๙,๐๐๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๘/๒๕๖๒ ๒
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ กองชำ่ง

๑๑ ๑๔๗๐๗๐๐๐๓๒๙๗๐ นำงสำวพัชรำพร มณีบู่ จำ้งบริกำรงำนบันทกึขอ้มลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ ๙,๐๐๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๙/๒๕๖๒ ๒
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ  ส ำนกัปลดั

๑๒ ๓๔๗๑๔๐๐๐๔๘๘๖๐ นำงนติยำ  บดิร จำ้งเหมำบริกำรประกอบอำหำรส ำหรับเลี้ยงเดก็ใน ๔,๖๒๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๑๐/๒๕๖๒ ๑
ศูนย์พัฒนำเดก็เลก็บำ้นโคกมะนำว 

๑๓ ๑๔๗๐๖๐๐๐๑๓๓๐๒ ร้ำนเลก็ดอกไมส้ด ซ้ือวัสดอุุปกรณ์เตรียมงำนโครงกำรจัดงำนเนือ่งใน ๔,๘๕๐ ๑๑ ต.ค.๖๑ ๓/๒๕๖๒ ๒
วันสวรรคตพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิล
อดลุยเดช  บรมนำถบพติร ในวันที่ ๑๓ ตลุำคม ๒๕๖๑
ณ   บริเวณหอประชุมอ ำเภอนคิมน้ ำอูน

๑๔ ๑๔๗๐๖๐๐๐๓๕๗๑๓ ร้ำนนำคะอนิทร์ ปำ้ยโครงกำรจติอำสำท ำควำมสะอำดตลำดสด อบต. ๒๙๐ ๑๖ ต.ค.๖๑ ๑๒/๒๕๖๒ ๑
หนองปลงิ  ขนำด ๓x๑ เมตร

๑๕ ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๔๙๘๒ นำงสำวเพยีง พัฒคำต จำ้งเหมำประกอบอำหำรในกำรประชุมสภำองค์กำร ๒,๕๐๐ ๑๙ ต.ค.๖๑ ๑๓/๒๕๖๒ ๑
บริหำรสว่นต ำบลหนองปลงิ สมยัสำมญั สมยัที่ ๔ 
ประจ ำป ี๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ ตลุำคม ๒๕๖๑   ณ
ห้องประขุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองปลงิ

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจำ้ง
เอกสำรอำ้งองิ

เหตผุลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจำ้ง วันที่ เลขที่

๑๖ ๐๔๘๓๕๖๐๐๐๒๔๕๘ หจก.ชัยวัฒนอุ์ปกรณ์ วัสดไุฟฟำ้และวทิยุ ๘๒๑ ๓๐ ต.ค.๖๑ ๔/๒๕๖๒ ๒
๑๗ ๐๓๘๕๕๖๐๐๐๐๑๔๘ บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอ เอ แอนด ์ เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร  ๓,๕๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๒/๒๕๖๒ ๑

ซัพพลำย จ ำกดั
๑๘ ๓๔๗๑๔๐๐๐๔๘๘๖๐ นางนติยา  บดิร จา้งเหมาบริการประกอบอาหารส าหรับเลี้ยงเดก็ 4620 ๓๑ ต.ค.๖๑ ๑๐/๒๕๖๒ ๑

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกมะนาว เดือน   ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๙ ๐๔๗๓๕๕๗๐๐๑๒๐๙ หจก.วเิศษวัสดกุอ่สร้ำง จำ้งซ่อมแซมโครงกำรถมดนิถนนทำงเดนิ ม.๑ ๒,๖๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๑๔/๒๕๖๒ ๑
๒๐ ๓๔๗๐๗๐๐๐๓๙๐๖๗ นำงงำมตำ  โยธำยุทธ จำ้งบริกำรดแูลรักษำควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนกังำน  ๘,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๑๖/๒๕๖๒ ๑

และปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ  
๒๑ ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๕๓๒๖ นำงศริินญำ  โยธำยุทธ รับจ้างบริการจัดเก็บค่าน า้ประปา  จ้านวน  ๓  หมูบ่า้น ๘,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๑๗/๒๕๖๒ ๑

ไดแ้ก ่ บำ้นทรำยค ำ หมูท่ี่ ๔  บำ้นหนองปลงิ หมูท่ี่ ๕  
บำ้นหนองปลงิใหม ่ หมูท่ี่ ๘  และสว่นรำชกำรภำยใน
เขตต ำบลหนองปลงิ  และปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่
ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยใน อบต.

๒๒ ๓๔๗๐๓๐๐๐๒๕๑๓๑ นำงปรำณี  สริุนทะ จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดเกบ็กวำดบริเวณ ตลำดนดั – ๘,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๑๘/๒๕๖๒ ๑
ตลำดสด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ

๒๓ ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๘๙๑๑ นำยมำนพ  ผลำจันทร์ รับจำ้งบริกำรพนกังำนขับรถขนขยะ และปฏบิัตหินำ้ที่ ๘,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๑๙/๒๕๖๒ ๑
ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่งๆ

๒๔ ๑๔๗๙๙๐๐๑๖๔๘๔๓ นายสราวุฒิ  สุรินทะ จ้างบริการพนกังานซ่อมบ้ารุงไฟฟ้าเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ ๙,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๒๐/๒๕๖๒ ๑
สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั งตลอดจนซ่อมแซม
 ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  และไฟฟ้าสาธารณะ และปฏิบติั
หนา้ที่อื่นตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมายของ อบต.หนองปลิง 

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจำ้ง
เอกสำรอำ้งองิ

เหตผุลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจำ้ง วันที่ เลขที่

๒๕ ๑๔๗๐๗๐๐๐๔๘๒๗๒ นำยภูวนำถ  ผลำจันทร์ จำ้งบริกำรพนกังำนประจ ำรถยนตบ์รรทุกน้ ำ  ๘,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๒๑/๒๕๖๒ ๑
และปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่งๆ  

๒๖ ๓๔๗๐๖๐๐๔๐๓๖๔๖ นำงสำวบุษลนิ  ดวงสทีอง จำ้งบริกำรงำนบันทกึข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ ๘,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๒๒/๒๕๖๒ ๑
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ  กองคลงั

๒๗ ๓๔๗๐๖๐๐๔๐๖๑๖๗ นำงสำวคมคำย มหำโคตร จำ้งบริกำรงำนบันทกึข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ ๙,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๒๓/๒๕๖๒ ๑
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ กองชำ่ง

๒๘ ๑๔๗๐๗๐๐๐๓๒๙๗๐ นำงสำวพัชรำพร มณีบู่ จำ้งบริกำรงำนบันทกึขอ้มลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ ๙,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๒๔/๒๕๖๒ ๑
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ  ส ำนกัปลดั

๒๙ ๓๔๗๑๔๐๐๐๔๘๘๖๐ นำงนติยำ  บดิร จำ้งเหมำบริกำรประกอบอำหำรส ำหรับเลี้ยงเดก็ใน ๔,๘๔๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๒๕/๒๕๖๒ ๑
ศูนย์พัฒนำเดก็เลก็บำ้นโคกมะนำว 

๓๐ ๑๔๗๐๖๐๐๐๑๓๓๐๒ ร้ำนเลก็ดอกไมส้ด ซ้ืออุปกรณ์โครงกำรจัดงำนวันปยิมหำรำชวันที่   ๒๓ ๑,๐๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๔/๒๕๖๒ ๓
ตลุำคม ๒๕๖๑ (พวงมำลำ)

๓๑ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๑๘๗ สหกรณ์กำรเกษตรนคิม น้ ำมนัเชื้อเพลงิส ำหรับรถยนตแ์ละเคร่ืองตดัหญ้ำ อบต. ๑๖,๖๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๗/๒๕๖๒ ๑
น้ ำอูน  จ ำกดั

๓๒ ๓๔๗๐๗๐๐๐๑๙๖๘๖ ร้ำนจรรยำ ซ้ือหนงัสอืพมิพแ์ละนติยสำรเทคโนโลยีชำวบำ้น ๕๐๐ ๓๑ ต.ค.๖๑ ๙/๒๕๖๒ ๒
๓๓ ๓๔๗๐๖๐๐๓๕๖๙๐๗ ร้ำนตัน๋กำรชำ่ง ซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ ทะเบยีน ๘๑-๐๗๑๒ สกลนคร ๒,๕๕๐ ๑ พ.ย.๖๑ ๒๗/๒๕๖๒ ๑
๓๔ ๑๔๗๐๖๐๐๐๑๓๓๐๒ นำยแถมชัย   ใฮวัง จำ้งเหมำไถกลบหลมุขยะและปรับปรุงบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะ ๔,๐๐๐ ๖ พ.ย.๖๑ ๒๘/๒๕๖๒ ๑

ท ำแนวกนัไฟปอ้งกนัไมใ่ห้ลกุลำมจำกบอ่ขยะ
บำ้นทันสมยั หมูท่ี่ ๓

๓๕ ๐๔๗๓๕๕๗๐๐๑๒๐๙ หจก.วเิศษวัสดกุอ่สร้ำง วัสดไุฟฟำ้ ๑๓๔ ๑๑ พ.ย.๖๑ ๑๔/๒๕๖๒ ๒
๓๖ ๐๔๗๓๕๕๗๐๐๑๒๐๙ หจก.วเิศษวัสดกุอ่สร้ำง วัสดกุอ่สร้ำง ๑๙๐ ๑๒ พ.ย.๖๑ ๑๘/๒๕๖๒ ๒

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจำ้ง
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๓๗ ๑๔๗๐๖๐๐๐๓๕๗๑๓ ร้ำนนำคะอนิทร์ ปำ้ยโครงกำรและปำ้ยประวัตโิครงกำรจัดงำนประเพณี ๘๔๕ ๒๐ พ.ย.๖๑ ๓๐/๒๕๖๒ ๑
ลอยกระทง ปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

๓๘ ๐๔๘๓๕๖๐๐๐๒๔๕๘ หจก.ชัยวัฒนอุ์ปกรณ์ ซ้ือวัสดกุอ่สร้าง 485.00      ๑ พ.ย.๖๑ ๑๕/๒๕๖๒ ๒
๓๙ ๓๔๗๑๓๐๐๑๒๐๗๒๑ ร้าน พ.ีที.เจ แอร์ ซ่อมร่ัวระบบน้ ายา R-๔๑๐ A  เคร่ืองปรับอากาศ รหัส ๔๒๐ / ๖๑ ๐๐๑๗2,800.00    ๑๑ พ.ย.๖๑ ๔๘/๒๕๖๒ ๑
๔๐ ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๕๓๒๖ นำงศริินญำ  โยธำยุทธ จ้างบริการจัดเก็บค่าน า้ประปา  จ้านวน  ๓  หมูบ่า้น ๘,๐๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓๓/๒๕๖๒ ๑

ไดแ้ก ่ บำ้นทรำยค ำ หมูท่ี่ ๔  บำ้นหนองปลงิ หมูท่ี่ ๕  
บำ้นหนองปลงิใหม ่ หมูท่ี่ ๘  และสว่นรำชกำรภำยใน
เขตต ำบลหนองปลงิ  และปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่
ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยใน อบต.

๔๑ ๓๔๗๑๔๐๐๐๔๘๘๖๐ นำงนติยำ  บดิร จำ้งเหมำบริกำรประกอบอำหำรส ำหรับเลี้ยงเดก็ใน ๓,๙๖๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๔๑/๒๕๖๒ ๑
ศูนย์พัฒนำเดก็เลก็บำ้นโคกมะนำว 

๔๒ ๑๔๗๐๗๐๐๐๓๒๙๗๐ นำงสำวพัชรำพร มณีบู่ จำ้งบริกำรงำนบันทกึขอ้มลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ ๙,๐๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๔๐/๒๕๖๒ ๑
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ  ส ำนกัปลดั

๔๓ ๓๔๗๐๓๐๐๐๒๕๑๓๑ นำงปรำณี  สริุนทะ จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดเกบ็กวำดบริเวณ ตลำดนดั – ๘,๐๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓๔/๒๕๖๒ ๑
ตลำดสด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ

๔๔ ๑๔๗๙๙๐๐๑๖๔๘๔๓ นายสราวุฒิ  สุรินทะ จ้างบริการพนกังานซ่อมบ้ารุงไฟฟ้าเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ ๙,๐๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓๖/๒๕๖๒ ๑
สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั งตลอดจนซ่อมแซม
 ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  และไฟฟ้าสาธารณะ และปฏิบติั
หนา้ที่อื่นตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมายของ อบต.หนองปลิง 

๔๕ ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๘๙๑๑ นำยมำนพ  ผลำจันร์ จำ้งบริกำรพนกังำนขับรถขนขยะ และปฏบิัตหินำ้ที่ ๘,๐๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓๕/๒๕๖๒ ๑
ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่งๆ
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๔๖ ๓๔๗๐๖๐๐๔๐๓๖๔๖ นำงสำวบุษลนิ  ดวงสทีอง จำ้งบริกำรงำนบันทกึข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ ๙,๐๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓๘/๒๕๖๒ ๑
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ  กองคลงั

๔๗ ๓๔๗๐๖๐๐๔๐๖๑๖๗ นำงสำวคมคำย มหำโคตร จำ้งบริกำรงำนบันทกึข้อมลูและปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ ๙,๐๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓๙/๒๕๖๒ ๑
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ กองชำ่ง

๔๘ ๐๓๘๕๕๖๐๐๐๐๑๔๘ บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอ เอ แอนด ์ เชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร  ๓,๕๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓/๒๕๖๒ ๑
ซัพพลำย จ ำกดั

๔๙ ๑๔๗๐๗๐๐๐๔๘๒๗๒ นำยภูวนำถ  ผลำจันทร์ จำ้งบริกำรพนกังำนประจ ำรถยนตบ์รรทุกน้ ำ  ๘,๐๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓๗/๒๕๖๒ ๑
และปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่งๆ  

๕๐ ๓๔๗๐๗๐๐๐๓๙๐๖๗ นำงงำมตำ  โยธำยุทธ จำ้งบริกำรดแูลรักษำควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนกังำน  ๘,๐๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓๒/๒๕๖๒ ๑
และปฏบิัตหินำ้ที่ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยในงำนตำ่ง ๆ  

๕๑ ๑๔๗๐๖๐๐๐๓๕๗๑๓ ร้ำนนำคะอนิทร์ ปำ้ยไวนลิประชำสมัพันธเ์ตรียมกำรจัดกจิกรรม BIKE ๗๘๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๓๔/๒๕๖๒ ๑
อุน่ไอรัก"วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณพื้นที่
อ ำเภอเมอืงสกลนคร

๕๒ ๓๔๗๑๔๐๐๐๔๘๘๖๐ นางนติยา  บดิร จา้งเหมาบริการประกอบอาหารส าหรับเลี้ยงเดก็ใน 4840 ๓๐ พ.ย.๖๑ ๔๑/๒๕๖๒ ๑
ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นโคกมะนาว เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๑

๕๓ ๓๔๗๐๗๐๐๐๑๙๖๘๖ ร้ำนจรรยำ ซ้ือหนงัสอืพมิพแ์ละนติยสำรเทคโนโลยีชำวบำ้น ๕๑๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๒๙/๒๕๖๒ ๒
๕๔ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๑๘๗ สหกรณ์กำรเกษตรนคิม น้ ำมนัเชื้อเพลงิส ำหรับรถยนตร์ำชกำร ๑๖,๖๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๒๗/๒๕๖๒ ๑

น้ ำอูน จ ำกดั
๕๕ ๐๓๘๕๕๖๐๐๐๐๑๔๘ บ.กอ๊ปปี้ไลน ์โอ เอ แอนด์ เมำ้ส ์USB ๕๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๒๖/๒๕๖๒ ๒

ซ พพลำย จ ำกดั
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๕๖ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๓๓๑ สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิจ ำกดั อาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกมะนาว  ๑๕๙๒.๓๖ ๓๐ พ.ย.๖๑ ๑๑/๒๕๖๒ ๒
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๕๗ ๓๔๗๐๗๐๐๐๗๗๒๙๕ นำงพันศรี สำรีนนัทร์ ซ้ือไมไ้ผ่ โครงกำรกอ่สร้ำงฝำยมชีวีติ ปงีบประมำณ ๓,๐๐๐ ๔ ธ.ค.๖๑ ๓๔/๒๕๖๒ ๒
๒๕๖๒ ณ ล ำห้วยแคน  บำ้นโนนสมบูรณ์ หมูท่ี่ ๖

๕๖ ๑๔๗๐๖๐๐๐๑๓๓๐๒ ร้ำนเลก็ดอกไมส้ด วัสดอุุปกรณ์โครงกำรจัดงำนเนือ่งในโอกำส ๑,๗๐๐ ๔ ธ.ค.๖๑ ๓๒/๒๕๖๒ ๒
วันคลำ้ยวันเฉลมิพระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหำภูมพิล อดลุยเดช บรมนำถบพติร ใน

๕๗ ๓๔๗๐๖๐๐๒๘๘๘๗๑ นายพงษศ์ักดิ ์ เหมะธุลนิ จา้งเหมาเคร่ืองเสยีงตามโครงการประเพณีจัดงาน 3,000.00    ๒๐ พ.ย.๖๑ ๒๙/๒๕๖๒ ๑
๕๘ ๓๔๗๐๗๐๐๐๓๔๒๙๔ ร้านย่ิงเจริญศกึษาภัณฑ์ เคร่ืองดืม่/น้ าดืม่ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 4,900.00    ๒๐ พ.ย.๖๑ ๑๙/๒๕๖๒ ๒
๕๙ ๓๔๗๐๗๐๐๐๓๙๒๘๘ ร้ำนแสงประกำยกำรตำ้ เชอืกและกระสอบบรรจุทรำย โครงกำรกอ่สร้ำงฝำยมชีวีติ ๓,๒๐๐ ๔ ธ.ค.๖๑ ๓๖/๒๕๖๒ ๒

ปงีบประมำณ ๒๕๖๒   ณ ล ำห้วยแคน บำ้นโนนมบูรณ์
๖๐ ๑๔๗๐๖๐๐๐๓๕๗๑๓ ร้ำนนำคะอนิทร์ ปำ้ยประชำสมัพันธโ์ครงกำรกอ่สร้ำงฝำยมชีวีติ ๓๙๐ ๔ ธ.ค.๖๑ ๓๔/๒๕๖๒ ๑

ปงีบประมำณ ๒๕๖๒   ณ ล ำห้วยแคน บำ้นโนนมบูรณ์
๖๑ ๓๔๗๐๗๐๐๐๕๖๒๘๐ นำยประทนิ  วงศป์ระทุม จำ้งเหมำรถส ำหรับบรรทุกไมไ้ผ่ไปยังสถำนที่ด ำเนนิ ๖๐๐ ๔ ธ.ค.๖๑ ๔๓/๒๕๖๒ ๑

กำรโครงกำรกอ่สร้ำงฝำยมชีวีติ ปงีบประมำณ ๒๕๖๒
ณ  ล ำห้วยแคน  บำ้นโนนสมบูรณ์  หมูท่ี่ ๖

๖๒ ๓๔๗๐๗๐๐๐๘๕๗๓๕ นำยนติธพิล  มะลทิอง จำ้งเหมำบริกำรรถยนตโ์ดยสำรรับจำ้ง ๖ ลอ้ จ ำนวน ๔,๐๐๐ ๗ ธ.ค.๖๑ ๔๖/๒๕๖๒ ๑
๒ คัน ตำมโครงกำรกจิกรรม "BIKE อุน่ไอรัก" วันที่ ๙ 
ธันวำคม ๒๕๖๑  ณ พื้นที่อ ำเภอเมอืงสกลนคร
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๖๓ ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๔๙๘๒ นำงสำวเพยีง  พัฒคำต จำ้งเหมำประกอบอำหำรในกำรประชุมสภำองค์กำร ๒,๕๐๐ ๑๑ธ.ค.๖๑ ๔๗/๒๕๖๒ ๑
บริหำรสว่นต ำบลหนองปลงิ  สมยัสำมญั สมยัที่ ๕ ประจ ำปี
๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๑

๖๔ ๓๔๗๑๓๐๐๑๒๐๗๒๑ ร้ำน พ ีท ีเจ แอร์ ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ รหัส ๔๒๐/๔๖/๐๐๐๒ ๒,๘๐๐ ๑๑ธ.ค.๖๑ ๔๘/๒๕๖๒ ๑
๖๕ ๓๔๗๐๔๐๐๐๒๐๐๓๔ ร้ำนรำชยำนยนต ์๒ วัสดสุ ำนกังำน ๓,๖๗๐ ๑๑ธ.ค.๖๑ ๓๗/๒๕๖๒ ๒
๖๖ ๐๔๗๓๕๕๗๐๐๑๒๐๙ หจก.วเิศษวัสดกุอ่สร้ำง วัสดกุอ่สร้ำง ๗๖๐ ๑๑ธ.ค.๖๑ ๓๘/๒๕๖๒ ๒
๖๗ ๓๔๗๐๗๐๐๐๕๖๒๘๐ นำยประทนิ  วงศป์ระทุม จำ้งเหมำปรับพื้นที่โครงกำรปรับปรุงภูมทิัศนแ์ละพัฒนำ ๓,๕๐๐ ๑๔ธ.ค.๖๑ ๔๙/๒๕๖๒ ๑

สภำพแวดลอ้มต ำบลหนองปลงิ บริเวณถนนสำยหลกั
(หนำ้สวนยำงนคิมสร้ำงตนเองล ำน้ ำอูน)

๖๘ ๓๔๗๐๗๐๐๐๕๔๑๐๔ ร้ำนคูณเมอืงพชืผล วัสดกุอ่สร้ำงโครงกำรปรับปรุงภูมทิัศนแ์ละพัฒนำสภำพ ๒,๒๒๕ ๑๔ธ.ค.๖๑ ๓๙/๒๕๖๒ ๒
แวดลอ้มต ำบลหนองปลงิ บริเวณถนนสำยหลกั
(หนำ้สวนยำงนคิมสร้ำงตนเองล ำน้ ำอูน)

๖๙ ๐๔๗๓๕๒๔๐๐๐๐๑๗ หจก.สกลวัฒนกจิ วัสดไุฟฟำ้และวทิยุ ๓๕๐ ๑๗ธ.ค.๖๑ ๔๒/๒๕๖๒ ๒
๗๐ ๐๔๗๓๕๒๔๐๐๐๐๑๗ หจก.สกลวัฒนกจิ วัสดคุอมพวิเตอร์ ๑,๖๕๐ ๑๗ธ.ค.๖๑ ๔๓/๒๕๖๒ ๒
๗๑ ๑๔๓๐๖๐๐๐๓๐๒๒๓ ร้ำนปรีชำคอมพวิเตอร์ ครุภัณฑ์ส ำนกังำน ๒,๔๐๐ ๒๔ธ.ค.๖๑ ๔๘/๒๕๖๒ ๒
๗๒ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๑๘๗ สหกรณ์กำรเกษตรนคิม น้ ำมนัเชื้อเพลงิส ำหรับรถยนตร์ำชกำร ๑๑๗๙๐ ๒๘ธ.ค.๖๑ ๕๓/๒๕๖๒ ๑

น้ ำอูน จ ำกดั
๗๓ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๓๓๑ สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิจ ำกดั อาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกมะนาว ๑,๓๐๒.๘๔ ๒๘ธ.ค.๖๑ ๕๑/๒๕๖๒ ๒

 เดอืน ธันวำคม ๒๕๖๑
๗๔ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๓๓๑ สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิจ ำกดั อาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง ๔,๕๐๐.๗๒ ๒๘ธ.ค.๖๑ ๕๒/๒๕๖๒ ๒

 เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจำ้ง
เอกสำรอำ้งองิ

เหตผุลสนบัสนนุ



เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจำ้ง วันที่ เลขที่

๗๕ ๓๔๗๑๔๐๐๐๔๘๘๖๐ นางนติยา  บดิร จา้งเหมาบริการประกอบอาหารส าหรับเลี้ยงเดก็ในศูนย์ 3960 ๒๘ธ.ค.๖๑ ๕๓/๒๕๖๒ ๑
พัฒนาเดก็เลก็บา้นโคกมะนาว เดอืน ธันวาคม ๒๕๖๑

๗๖ ๑๔๗๐๖๐๐๐๓๕๗๑๓ ร้านนาคะอนิทร์ ปา้ยประชาสมัพันธโ์ครงการรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา 910.00       ๒๐ ธ.ค.๖๑ ๕๑/๒๕๖๒ ๑
อุบัตเิหตทุำงถนนในชว่งเทศกำลส ำคัญประจ ำป ี๒๕๖๑

๓๘๑,๓๙๐

ล ำดบัที่ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจำ้ง
เอกสำรอำ้งองิ

เหตผุลสนบัสนนุ


