
ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)

๕  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ๑๑/๒๕๖๔ 1

14/2564

๑ 0473531000230 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค าตากล้า
ปิโตรเลียม (สาขาสกลนคร)

ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง 
ประจ าปี 2564

5,000.00 1 ตุลาคม 2563 12/2564 1

๔ 0473531000230 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค าตากล้า
ปิโตรเลียม (สาขาสกลนคร)

ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด 
ประจ าปี 2564

150,000.00 1 ตุลาคม 2563 15/2564 1

1

1

๒ 0473531000230 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค าตากล้า
ปิโตรเลียม (สาขาสกลนคร)

ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กอง
สาธารณสุข ประจ าปี 2564

200,000.00 1 ตุลาคม 2563 13/2564

๓ 0473531000230 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค าตากล้า
ปิโตรเลียม (สาขาสกลนคร)

ค่าซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง เดือน
 มกราคม 2564

10,000.00 1 ตุลาคม 2563

(๒) (๓) (๔) (5)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสที ่1 (เดอืน ตลุำคม  พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน ธันวำคม  พ.ศ. 2563)

เทศบำลต ำบลพอกน้อย

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

 ๓/๒๕๖๔ 1๖ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๓๓๑ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด ซ้ืออาหารเสริมนม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที ่8 
ประจ าเดือนตุลาคม 2563

๓๔๗๐๑๐๐๒๒๕๑๔๕ ร้านยูกิศึกษา ซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2563 3,720.00

3,948.00




หนา้ที ่1



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๐/๒๕๖๔ 1

๑๐ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๘/๒๕๖4 1

๑๑ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๐/๒๕๖4 1

๑๒ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๑/๒๕๖๔ 1

๑๓ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๒/๒๕๖๔ 1

๑๔ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๓/๒๕๖๔ 1

1,000.00

๗ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๓๓๑ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด ซ้ืออาหารเสริมนม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจ าเดือน
ตุลาคม 2563

3,948.00 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๗/๒๕๖4 1

๒/๒๕๖๔ 1

 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 1,334.70 ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓๐๔๗๓๕๓๑๐๐๐๒๓๐ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค าตากล้า
ปิโตรเลียม

๓๔๗๐๔๐๐๒๔๔๕๖๑ นายณรงค์ศักด์ิ การุญ จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน

๓๔๗๐๔๐๐๒๒๕๙๐๖ นายสฤทธิ พิศสุวรรณ จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 1,000.00

๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙ ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที  ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00

๓๔๗๑๐๐๐๒๙๙๓๓๔ ร้านศรีชัยการค้า  ซ้ือน้ าด่ืม เดือนตุลาคม 2563 300.00

๓๔๗๐๔๐๐๒๔๔๕๖๑ นายณรงค์ศักด์ิ การุญ  จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 1,000.00

๓๔๗๐๔๐๐๒๔๔๕๖๑ นายณรงค์ศักด์ิ การุญ  จ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 1,000.00

๙




หนา้ที ่2



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๑๕ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๒/๒๕๖๔ 1

16 ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๑/๒๕๖๔ 1

๑๗ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๐/๒๕๖๔ 1

๑๙  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๗/๒๕๖๔ 1

๒๐ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๓๓๑ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม(นมกล่อง)ยูเอสที ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที ่8 เดือน
พฤศจิกายน 2563

4,754.56

4,800.00

๓๔๗๐๑๐๐๒๒๕๑๔๕  ร้านยูกิศึกษา  ซ้ือหนังสือพิมพ์ เดิอนพฤศจิกายน 2563 3,600.00

๐๔๗๓๕๕๔๐๐๐๗๑๖ หจก.วาทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

๓๔๗๑๐๐๐๒๙๙๓๓๔ ร้านศรีชัยการค้า

 วัสดุส านักงาน

1

 ซ้ือน้ าด่ืม เดือนพฤศจิกายน 2563 300.00

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓๗/๒๕๖๔๒๑ ๐๙๙๔๐๐๐๓๘๙๐๑๙ ค าตากล้าปิโตรเลียม 1.น้ ามันดีเซล                                       
 2.น้ ามันเบนซิน

658.40

๑๘ ๐๔๗๓๕๖๐๐๐๐๒๗๗ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภูริพัฒน์ กรุ๊ป เหมาบริการซ่อมบ ารุงสายยางตู้เย็น กอง
การศึกษา

1,000.00  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๑/๒๕๖๔ 1

๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙ ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที ซ้ือหมึกชนิดเติม กองคลัง 2,460.00

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  ๓๔/๒๕๖๔ 1




หนา้ที ่3



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๒๒ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓๘/๒๕๖๔ 1

๒๓  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒๒/๒๕๖๔ 1

๒๔ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓๙/๒๕๖4 1

๒๕ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔๒/๒๕๖๔ 1

๒๖ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔๒/๒๕๖๔ 1

๒๗ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒๓/๒๕๖๔ 1

1ร้านศรีชัยการค้า น้ าด่ืมเทศบาลต าบลพอกน้อย เดือน
พฤศจิกายน 2563

1,312.00๒๙ ๓๔๗๑๐๐๐๒๙๙๓๓๔

 ๓๔๗๐๑๐๐๒๒๕๑๔๕ ร้านยูกิศึกษา ซ้ือวัสดุส านักงาน

๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙ ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที  จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

1,005.00

๐๔๗๓๕๕๔๐๐๐๗๑๖ หจก.วาทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

1,200.00

๐๔๗๓๕๕๔๐๐๐๗๑๖ หจก.วาทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส วัสดุส านักงาน 525.00

 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน 81-2474

2,530.00 ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒๔/๒๕๖๔

 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก canon 325)

๓๔๗๐๑๐๐๓๓๒๑๙๗

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔๓/๒๕๖4

๒๘ อู่พงษ์ศักด์ิการช่าง 1

 วัสดุก่อสร้าง 980.00

๓๔๗๐๑๐๐๓๓๒๑๙๗ อู่พงษ์ศักด์ิ การช่าง  จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน บฉ-1509 สกลนคร

2,210.00

๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙ ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที 2,500.00




หนา้ที ่4



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๓๑  เทพนคร โอ.เอ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔๕/๒๕๖๔ 1

๓๒ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒๗/๒๕๖๔ 1

๓๕ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ๔๙/๒๕๖๔ 1

๓๖ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔๘/๒๕๖4 1

1

ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที  จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ รหัส 
416-52-0017

800.00

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙

๓๔๙๐๑๐๐๐๕๙๖๐๑  กระดาษถ่ายเอกสาร 3,030.00

๔๔๗๙๙๐๐๐๐๒๘๔๘

๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙ ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด

ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ รหัส 
416-60-0067

1,500.00

1

2,800.00

วัสดุส านักงาน(ธง สร.80120 ซม.) 2,600.00

 ๒๕/๒๕๖๔

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ
ห้องประชุมเทศบาลพอกน้อย

3,500.00เทคนิค แอนด์ แอร์

๓๐

 ๒๖/๒๕๖4๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓800.00 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ รหัส 
416-52-0017

ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙๓๔

๓๓ 1629900185059

473554000716 หจก.วาทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

1๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ๒๖/๒๕๖4




หนา้ที ่5



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๓๗ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔๗/๒๕๖4 1

๓๙ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ๔๙/๒๕๖๔ 1

๔๐ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔๘/๒๕๖4 1

๔๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔๗/๒๕๖4 1

๔๓ ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมา กองคลัง 
จ านวน 3 คน เดือน ธันวาคม 2563

21,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 30/2564 11470400162274

 อู่พงศ์ศักด์ิการช่าง

๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙ ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที

๓๔๗๐๑๐๐๓๓๒๑๙๗

๔๒ ๓๔๗๐๑๐๐๓๓๒๑๙๗

473554000716 หจก.วาทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส วัสดุส านักงาน(ธง สร.80120 ซม.) 2,600.00

ซือวัสดุส านักงาน กองช่าง 3,300.00

1 อู่พงศ์ศักด์ิการช่าง

1. นางสาวสุพรรณิการ์  ค ารินทร์

๐๔๗๓๕๕๔๐๐๐๗๑๖ หจก.วาทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 2,800.00

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 7292 
สกลนคร

1,700.00 ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒๙/๒๕๖๔

ซือวัสดุส านักงาน กองช่าง 3,300.00

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 7292 
สกลนคร

1,700.00 ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒๙/๒๕๖๔๓๘

๐๔๗๓๕๕๔๐๐๐๗๑๖ หจก.วาทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

1




หนา้ที ่6



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

1๔๖ ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง จ านวน 8
 คน เดือน ธันวาคม 2563

3470400646065 1. นายสุรสีห์  ทุมรี

2. นายพิศ  ทุมรี3470400646154

๔๓ ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมา กองคลัง 
จ านวน 3 คน เดือน ธันวาคม 2563

21,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 30/2564 1

3470400201527

1470400117970

๔๕ ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย 
ศพด. 4 ศูนย์ จ านวน 4 คน และผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลกองการศึกษา จ านวน 1
 คน เดือน ธันวาคม 2563

35,000.00 16 พฤศจิกายน 2563 33/2564 11. นายกล่ินทอง  วันสวัสด์ิ

2. นายโชคชัย  โพธิช์ัย

3. นายฤมิตย์  ไชยตะมาตย์

4. นายมานพ  อุปรี

5. นางสาวน้ าฝน  ทิพกุล

3470400177201

3470400191483

3470400265177

๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙ ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที

56,000.00 17 พฤศจิกายน 2563

5470400028635

 ๓๖/๒๕๖๔

33/2564

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓๔๔

2. นางสาวสลักจิต  ทองเกล้ียง

3. นางพิสมัย  สุราราช

1470400176011

1 เหมาบริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองร้ินเตอร์ รหัส 
487-57-0011 กองคลัง

1,200.00




หนา้ที ่7



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๔๗ 21,000.00 17 พฤศจิกายน 2563 34/2564 1ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยจนท.ป้องกันและบรรเทา
ธารณภัย

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประชาสัมพันธ์

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน เดือน ธันวาคม 25631470400001742

1. นายยุทธนา  วจีสิงห์

2. นายสายัณห์  วันสวัสด์ิ

3. นางอุทุมพร  สุวรรณเทน

๔๘ ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมา กองช่าง 
จ านวน 4 คน เดือน ธันวาคม 2563

28,000.00 17 พฤศจิกายน 2563 35/2564 11470400093671

1470400030491

1. นายศักด์ิสกล  วันสวัสด์ิ

1๔๖ ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง จ านวน 8
 คน เดือน ธันวาคม 2563

5410190014412 6. นายไกรทอง  วะชุม

3. นายปราโมทย์  อุปรีย์3470400214319

3470400644011 5. นายยงยุทธ สุวรรณเทน

3470400194008 4. นายวีราทร  บุญศรี

3470400186803

3470400189381

56,000.00 17 พฤศจิกายน 2563

2. นายลิขิต  เคร่ืองเพชร

3470400168538 3. นายชาญชัย  บริแสง

1470400021875

3470400177227

7. นายครรชิต  จันทร์แก้ว

8. นายภูชิต  วงศ์อาษา

33/2564




หนา้ที ่8



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๔๙ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๕๑/๒๕๖๔ 1

38/2564 1

๕๒ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุข จ านวน 1 คน และ พนักงาน
เก็บขยะ จ านวน 4 คน เดือน ธันวาคม 2563

35,000.00 25 พฤศจิกายน 2563 37/2564 1

1470400103375 5. นายสราวุธ  มุงคุณ

1. นายไกรแก้ว  ศรีหาราช3470400646332

3470400181674

1470400015859

5. นายใจเพชร  ฟองอ่อน

1471100074940

1470401269862

1. นางสาวพัชรินทร์  จองลีพัน

๕๑

๕๐

๕๕/๒๕๖๔

๔๘ ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมา กองช่าง 
จ านวน 4 คน เดือน ธันวาคม 2563

28,000.00 17 พฤศจิกายน 2563 35/2564 1

1479900481351

1470400193358

3470400198526

๕๓ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจ าศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 8 คน เดือน 
ธันวาคม 2563

2. นายบรรดร  จันทร์แก้ว

3. นายวาสุกรี  วงค์อาษา

4. นายเอกพร โคตรวิชัย

3. นายวัชรพงษ์  วังคีรี

1470400116329 2. นายปริพันธุ ์ อันสุข

4. นายเชิดชัย  บุญญะบุตร3470400643660

56,000.00 25 พฤศจิกายน 2563

๐๙๙๔๐๐๐๓๘๘๓๓๑

๓๔๗๐๑๐๐๒๒๕๑๔๕

4. นางสาวจิรพร  พุทธปา

๕๐/๒๕๖๔ 1

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที ่8 เดือน
ธันวาคม 2563

4,342.80 ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ร้านยูกิศึกษา

ร้านศรีชัยการค้า น้ าด่ืม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนธันวาคม 
2563

300.00๓๔๗๑๐๐๐๒๙๙๓๓๔

1

 ซ้ือหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 2563 3,720.00 ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓




หนา้ที ่9



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๕๖ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖๖/๒๕๖๔ 1

๕๗ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖๗/๒๕๖๔ 1

๕๘ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖๕/๒๕๖๔ 1

๕๙ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖๙/๒๕๖๔ 1

๖๐ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗๑/๒๕๖๔ 1

38/2564 1

6. นายอภิสิทธิ ์ ศรีหาราช

8. นายปองปรีดา  ศรีหาราช

๕๔ ๓๔๗๐๑๐๐๓๓๒๑๙๗ นายพงศ์ศักด์ิ ปัญญาประชุม จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน 81-2474 สกลนคร

1470400167829

3411200068999

3470400188296

๕๓ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจ าศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 8 คน เดือน 
ธันวาคม 2563

7. นายเนตร  ช านาญการ

56,000.00 25 พฤศจิกายน 2563

3,950.00

๓๔๗๑๐๐๐๒๙๙๓๓๔

๓๔๗๙๙๐๐๐๖๓๓๑๘ ร้านนัทธมนเภสัช วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙ ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที

๕๔๗๙๙๐๐๐๒๑๕๙๐ ร้านสยามอิเล็คทริคส์

๐๔๐๕๕๕๙๐๐๐๘๗๒ บริษัท ริริน จ ากัด สาขา๐๐๐๐๑

๐๔๐๕๕๕๙๐๐๐๘๗๒

๕๕ ซ้ือน้ าด่ืมเดือนธันวาคม 2563 1,360.00 ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓๘/๒๕๖๔ 1ร้านศรีชัยการค้า

1,285.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,780.00

 รางไฟฟ้า(39.11.18.11 ) 650.00

วัสดุก่อสร้าง 345.00

๔๑/๒๕๖๔ 1๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

 วัสดุก่อสร้าง 1,795.00บริษัท ริริน จ ากัด สาขา๐๐๐๐๑



หนา้ที ่10



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

1๖๓ 3470400177201 1. นายกล่ินทอง  วันสวัสด์ิ ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย 
ศพด. 4 ศูนย์ จ านวน 4 คน และผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลกองการศึกษา จ านวน 1
 คน เดือน มกราคม 2564

35,000.00 17  ธันวาคม 2563 46/2564

3470400191483 2. นายโชคชัย  โพธิช์ัย

3470400265177 3. นายฤมิตย์  ไชยตะมาตย์

3470400201527 4. นายมานพ  อุปรี

๖๒ 3470400646065 1. นายสุรสีห์  ทุมรี ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง จ านวน 8
 คน เดือน มกราคม 2564

56,000.00 17  ธันวาคม 2563 45/2564 1

3470400646154 2. นายพิศ  ทุมรี

3470400214319 3. นายปราโมทย์  อุปรีย์

3470400194008 4. นายวีราทร  บุญศรี

3470400644011 5. นายยงยุทธ สุวรรณเทน

5410190014412 6. นายไกรทอง  วะชุม

3470400186803 7. นายครรชิต  จันทร์แก้ว

3470400189381 8. นายภูชิต  วงศ์อาษา

๖๑ 1470400162274 1. นางสาวสุพรรณิการ์  ค ารินทร์ ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมา กองคลัง 
จ านวน 3 คน เดือน มกราคม 2564

21,000.00 17  ธันวาคม 2563 44/2564 1

1470400176011 2. นางสาวสลักจิต  ทองเกล้ียง

5470400028635 3. นางพิสมัย  สุราราช

1470400117970 5. นางสาวน้ าฝน  ทิพกุล



หนา้ที ่11



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๖๕ 1470400021875 1. นายยุทธนา  วจีสิงห์ 21,000.00

๖๗

๖๘

๖๙

๖๔

๗๐ 1471100074940 1. นางสาวพัชรินทร์  จองลีพัน ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุข จ านวน 1 คน และ พนักงาน
เก็บขยะ จ านวน 4 คน เดือน มกราคม 2564

35,000.00 21  ธันวาคม 2563 50/2564 1

1470400116329 2. นายปริพันธุ ์ อันสุข

1

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยจนท.ป้องกันและบรรเทา
ธารณภัย

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประชาสัมพันธ์

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน เดือน มกราคม 2564

1470400093671 1. นายศักด์ิสกล  วันสวัสด์ิ

17  ธันวาคม 2563 48/2564 1

3470400177227 2. นายสายัณห์  วันสวัสด์ิ

1470400001742 3. นางอุทุมพร  สุวรรณเทน

ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมา กองช่าง 
จ านวน 4 คน เดือน มกราคม 2564

28,000.00 17  ธันวาคม 2563 47/2564

๐๔๗๓๕๖๑๐๐๒๖๔๘ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด หมิงเฮงอะไหล่
ยนต์(๑๙๗๐)

 วัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน บฉ 1509 สกลนคร

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗๔/๒๕๖๔

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗๖/๒๕๖๔

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗๕/๒๕๖๔

๐๙๙๔๐๐๐๓๘๙๐๑๙ บริษัท พีเอ ซาวด์ เซนเตอร์ จ ากัด  ไมโครโฟนแบบไร้สาย 1,600.00

2,800.00 1

1

๐๔๗๓๕๖๑๐๐๒๖๔๘  ห้างหุน้ส่วนจ ากัด หมิงเฮงอะไหล่
ยนต์

 วัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน บน 3638 สกลนคร

2,400.00

1470400030491 2. นายลิขิต  เคร่ืองเพชร

3470400168538 3. นายชาญชัย  บริแสง

1479900481351 4. นางสาวจิรพร  พุทธปา

1




หนา้ที ่12



ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

๗๒   ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗๗/๒๕๖๔ 1

๗๓  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๘๗/๒๕๖๔ 1

๗๔  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๘๙/๒๕๖๔ 1

1

3470400181674 2. นายบรรดร  จันทร์แก้ว

1470400015859 3. นายวาสุกรี  วงค์อาษา

1470400193358 4. นายเอกพร โคตรวิชัย

3470400198526 5. นายใจเพชร  ฟองอ่อน

1470400167829 6. นายอภิสิทธิ ์ ศรีหาราช

3411200068999 7. นายเนตร  ช านาญการ

3470400188296 8. นายปองปรีดา  ศรีหาราช

๗๑ 3470400646332 1. นายไกรแก้ว  ศรีหาราช ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจ าศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 8 คน เดือน 
มกราคม 2564

56,000.00

๗๐ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุข จ านวน 1 คน และ พนักงาน
เก็บขยะ จ านวน 4 คน เดือน มกราคม 2564

35,000.00 21  ธันวาคม 2563 50/2564 1

1470401269862 3. นายวัชรพงษ์  วังคีรี

3470400643660 4. นายเชิดชัย  บุญญะบุตร

1470400103375 5. นายสราวุธ  มุงคุณ

4,800.00

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 988,063.46  

๐๔๗๓๕๕๔๐๐๐๗๑๖ หจก.วาทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

 ร้าน ไนน์ต้ีไนน์ ไอที๑๖๒๙๙๐๐๑๘๕๐๕๙

 แฟ้มสันกว้าง ขนาด 3 นิ้ว 3,840.00

21  ธันวาคม 2563 51/2564

 แป้นพิมพ์อักษร (Keyboards) 380.00

๐๔๗๕๕๖๐๐๐๐๒๐๑ บริษัท พีเอ ซาวด์ เซนเตอร์ จ ากัด วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ล ำดบัที่ เหตผุล
วันที่ เลขที่

(1) (7)(๒) (๓) (๔) (5)

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เอกสำรอ้ำงอิง (๖)
เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

หมายเหตุ: เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวันทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง
    ๑ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค o๔o๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖o
                 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) o๔o๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที ่๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓
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