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๑ จา้งเหมาบริการประกอบอาหารส าหรับเลี้ยงเดก็ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็หนองปลงิ  เดอืน มกราคม ๒๕๖๒ 15,960.00 เฉพาะเจาะจงนางสาวเพียง  พัฒคาต นางสาวเพียง  พัฒคาต จา้งเหมาบริการ

๒ จา้งเหมาบริการประกอบอาหารส าหรับเลี้ยงเดก็ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นโคกมะนาว เดอืน มกราคม ๒๕๖๒ 4,620.00      เฉพาะเจาะจงนางนติยา   บดิร นางนติยา   บดิร จา้งเหมาบริการ

๓ เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร เดอืนมกราคม ๒๕๖๒ 3,500.00      เฉพาะเจาะจงบริษทั กอ๊ปปีไ้ลน ์โอเอ แอนด ์ซัพพลาย จ ากดับริษทั กอ๊ปปีไ้ลน ์โอเอ แอนด ์ซัพพลาย จ ากดัจา้งเหมาบริการ

๔ จา้งเหมาท าความสะอาดเกบ็กวาดบริเวณ ตลาดนดั-ตลาดสด และบริเวณรอบ ๆ พื้นทีพ่ร้อมท าความสะอาด 8,000.00      เฉพาะเจาะจงนางปราณี     สริุนทะ นางปราณี     สริุนทะ จา้งเหมาบริการ

ห้องน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต. หนองปลงิ อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร เดอืนมกราคม ๒๕๖๒

๕ จา้งเหมาบริการพนกังานซ่อมบ ารุงไฟฟ้า  และปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีผู้่บงัคับบญัชามอบหมายในงานตา่งๆ 9,000.00      เฉพาะเจาะจงนายสราวุฒ ิ   สริุนทะ นายสราวุฒ ิ   สริุนทะ จา้งเหมาบริการ

 ของ อบต.หนองปลงิ เดอืนมกราคม ๒๕๖๒

๖ จา้งเหมาบริการพนกังานประจ ารถยนตบ์รรทกุน้ า และปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีผู้่บงัคับบญัชามอบหมายในงานตา่งๆ 8,000.00      เฉพาะเจาะจงนายภวูนาถ   ผลาจันทร์ นายภวูนาถ   ผลาจันทร์ จา้งเหมาบริการ

 ของ อบต.หนองปลงิ เดอืน มกราคม ๒๕๖๒

๗ จา้งเหมาบริการพนกังานขับรถขยะและปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีผู้่บงัคับบญัชามอบหมายในงานตา่งๆของ 8,000.00      เฉพาะเจาะจงนายมานพ     ผลาจันทร์ นายมานพ     ผลาจันทร์ จา้งเหมาบริการ

 อบต.หนองปลงิ เดอืน มกราคม ๒๕๖๒

๘ จา้งเหมาบริการงานบนัทกึขอ้มลู อบต.หนองปลงิ และปฏบิตัหินา้ทีอ่ื่นตามทีผู้่บงัคับบญัชามอบหมาย ของ 9,000.00      เฉพาะเจาะจงนางสาวบษุลนิ   ดวงสทีอง นางสาวบษุลนิ   ดวงสทีอง จา้งเหมาบริการ

 อบต.หนองปลงิ เดอืนมกราคม ๒๕๖๒

๙ จา้งเหมาบริการงานบนัทกึขอ้มลู อบต.หนองปลงิ และปฏบิตัหินา้ทีอ่ื่นตามทีผู้่บงัคับบญัชามอบหมาย ของ 9,000.00      เฉพาะเจาะจงนางสาวคมถาย   มหาโคตร นางสาวคมถาย   มหาโคตร จา้งเหมาบริการ

 อบต.หนองปลงิ เดอืนมกราคม ๒๕๖๒

๑๐ จา้งเหมาบริการงานบนัทกึขอ้มลู อบต.หนองปลงิ และปฏบิตัหินา้ทีอ่ื่นตามทีผู้่บงัคับบญัชามอบหมาย ของ 9,000.00      เฉพาะเจาะจงนางสาวภสัราพร    มณีบู่ นางสาวภสัราพร    มณีบู่ จา้งเหมาบริการ

 อบต.หนองปลงิ เดอืนมกราคม ๒๕๖๒

๑๑ จา้งเหมาดแูลรักษาความสะอาดภายในอาคารส านกังาน และปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีผู้่บงัคับบญัชามอบหมาย 8,000.00      เฉพาะเจาะจงนางงามตา         โยธายุทธ นางงามตา         โยธายุทธ จา้งเหมาบริการ

ในงานตา่ง ๆ มอบหมายในงานตา่งๆ ของ อบต.หนองปลงิ  เดอืนมกราคม ๒๕๖๒

๑๒ จา้งเหมาบริการในการจัดเกบ็ค่าน้ าประปา จ านวน ๓ หมูบ่า้น (ม.๔,๕,๘) และสว่นราชการ และปฏบิตัหินา้ที่ 8,000.00      เฉพาะเจาะจงนางศริินญา      โยธายุทธ นางศริินญา      โยธายุทธ จา้งเหมาบริการ

ตามทีผู้่บงัคับบญัชามอบหมายของ อบต.หนองปลงิ เดอืน มกราคม ๒๕๖๒

๑๓ น้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ เดอืนมกราคม ๒๕๖๒ 16,200.00     เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั จ าหนา่ยเอง

๑๔ ซ่อมบ ารุงรักษารถยนตย่ี์ห้อ นสิสนั ทะเบยีน กง 3057 สกลนคร 3,544.91      เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ

๑๕ ปา้ยไวนลิโครงการฝึกอบรมปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิประจ าป ี๒๕๖๒ กจิกรรมยุทธการทบุหมอ้ขา้วเขา้ตี 390.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ

คืนชุมชนดใีห้แผ่นดนิ" องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ  วันที ่๑๕--๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ขนาด ๑.๕x๒.๕ เมตร

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้/จดัจา้ง ในรอบเดอืน มกราคม ๒๕๖๒

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองปลงิ  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จงัหวัดสกลนคร

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอราคา ผู้ไดรั้บการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

๑๖ ปา้ยไวนลิตามแนวทางการด าเนนงานตามแผนปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิาร ๖๐ วัน  "แยกขยะกอ่นทิ้ง" เพือ่ 951.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ

ขับเคลือ่นการจัดการขยะมลูฝอย ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒ ขนาด ๓x๑ เมตร และปา้ยรณรงค์

แยกขยะกอ่นทิ้ง  ขนาด ๑.๘x๐.๘๐ เมตร

๑๗ วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๓ รายการ 4,620.00      เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยวัฒนอุ์ปกรณ์ หจก.ชัยวัฒนอุ์ปกรณ์ จ าหนา่ยเอง

๑๘ วัสดอุุปกรณ์โครงการฝึกอบรมปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ กจิกรรม 2,440.00      เฉพาะเจาะจงหจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหนา่ยเอง

ยุทธการทบุหมอ้ขา้วเขา้ตคืีนชุมชนดใีห้แผ่นดนิ"องค์การบริหารสว่นต าบลหนอปลงิ ในวันที ่๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

๑๙ จา้งเหมาประกอบอาหารในการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิวิสามญั สมยัที ่๑ ประจ าป ี๒๕๖๒ 2,500.00      เฉพาะเจาะจงนางนติยา   บดิร นางนติยา   บดิร จา้งเหมาบริการ

ในวันที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ

๒๐ จา้งเหมาบริการก าจัดสิง่ปฏกิลู (สบูสว้ม) ณ  ตลาดสด อบต.และ อบต.หนองปลงิ 3,300.00      เฉพาะเจาะจงนางหนเูกยีว   ทมุพัฒน์ นางหนเูกยีว   ทมุพัฒน์ จา้งเหมาบริการ

๒๑ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบา้นหนองปลงิ  เดอืนมกราคม ๒๕๖๒ 23,352.42    เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั จ าหนา่ยเอง

๒๒ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา้นโคกมะนาวทนัสมยั เดอืนมกราคม ๒๕๖๒ 20,036.10     เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั จ าหนา่ยเอง

๒๓ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็หนองปลงิ เดอืนมกราคม ๒๕๖๒ 5,250.84      เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั จ าหนา่ยเอง

๒๔ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นโคกมะนาว เดอืน มกราคม ๒๕๖๒ 1,519.98       เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน  จ ากดั จ าหนา่ยเอง

๒๕  จา้งโครงการกอ่สร้างตะแกรงเหลก็ร่องระบายน้ า คสล.ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑.๐๐ เมตร จ านวน 39,500.00    เฉพาะเจาะจงหจก.วิเศษวัสดกุอ่สร้าง หจก.วิเศษวัสดกุอ่สร้าง จา้งเหมาบริการ

๓๐ ชิ้นงาน เหลก็แบนขนาด ๒ นิ้ว หนา ๖.๐๐ ม.ม ณ ตลาดสดองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร  

๒๖ วัสดสุ านกังาน 5,006.00      เฉพาะเจาะจง ราชบานยนต ์๒ ร้าน ราชยานยนต ์๒ จ าหนา่ยเอง

๒๗ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV 27,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไนนต์ี้ไนน ์ไอที ร้านไนนต์ี้ไนน ์ไอที จ าหนา่ยเอง

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็หนองปลงิ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ 

๒๘ ประกวดราคาซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนดิขับเคลือ่น ๔ ลอ้ ขนาด ๔๐ แรงมา้ ดว้ยวิธปีระกวดราคา 468,000.00   ประกวดราคา บริษทั ยูโรแทค จ ากดั บริษทั ยูโรแทค จ ากดั จ าหนา่ยเอง

อเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) อเิลก็ทรอนกิส ์

 (e-bidding)

๒๙ ซ้ือขนมโครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาติ 4,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพงษพ์าณิชย์ ร้านพงษพ์าณิชย์ จ าหนา่ยเอง

30 วัสดกุารเกษตร  จ านวน ๙ รายการ 52,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านชวีาพันธุไ์ม้ ร้านชวีาพันธุไ์ม้ จ าหนา่ยเอง

๓๑ ดนิถม 5,605.00      เฉพาะเจาะจงหจก.วิเศษวัสดกุอ่สร้าง หจก.วิเศษวัสดกุอ่สร้าง จ าหนา่ยเอง

32 จา้งเหมาแรงงานปรับปรุงภมูทิศันแ์ละพัฒนาสภาพแวดลอ้มต าบลหนองปลงิ 9,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณาสปอร์ต ร้านพรรณาสปอร์ต จา้งเหมาบริการ

๓๓ วัสดกุอ่สร้าง 12,010.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวาริชค้าไม้ ร้านวาริชค้าไม้ จ าหนา่ยเอง

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอราคา ผู้ไดรั้บการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก


