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วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,080.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียง  พัฒคาต นางสาวเพียง  พัฒคาต จ้างเหมาบริการ
หนองปลิง หมูท่ี่ ๕

2  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางนติยา      บดิร นางนติยา      บดิร จ้างเหมาบริการ
บา้นโคกมะนาว  หมูท่ี่ ๒

3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทก๊อปปี้ไลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด บริษัทก๊อปปี้ไลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด จ้างเหมาบริการ
4 น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านกังานและเคร่ืองตัดหญ้า 11,110.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอูน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอูน จ ากัด จ าหนา่ยเอง
5 จ้างเหมาท าความสะอาดเก็บกวาดบริเวณ ตลาดนดั-ตลาดสด และ 8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางปราณี   สุรินทะ นางปราณี   สุรินทะ จ้างเหมาบริการ

บริเวณรอบๆพื้นที่พร้อมท าความสะอาดหอ้งน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต.
 หนองปลิง อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 

๖ จ้างเหมาบริการพนกังานประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า และปฏบิติัหนา้ที่ตามที่ 8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมานพ    ผลาจันทร์ นายมานพ    ผลาจันทร์ จ้างเหมาบริการ
ผู้บงัคับบญัชามอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง  

๗ จ้างเหมาบริการพนกังานขับรถขยะและปฏบิติัหนา้ที่ตามที่ผู้บงัคับบญัชา 8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภวูนาถ  ผลาจันทร์ นายภวูนาถ  ผลาจันทร์ จ้างเหมาบริการ
มอบหมายในงานต่างๆของ อบต.หนองปลิง 

๘ จ้างบริการพนกังานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม 8,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจงนายสราวุฒิ   สุรินทะ นายสราวุฒิ   สุรินทะ จ้างเหมาบริการ
 ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ังตลอดจนซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  
และไฟฟ้าสาธารณะ และปฏบิติัหนา้ที่อื่นตามท่ีผู้บงัคับบญัชามอบหมายของ 
อบต.หนองปลิง  

๙ จ้างเหมาบริการงานบนัทึกข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏบิติัหนา้ที่อื่นตามที่ 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุลิน   ดวงสีทอง นางสาวบษุลิน   ดวงสีทอง จ้างเหมาบริการ
ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  

๑๐ จ้างเหมาบริการงานบนัทึกข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏบิติัหนา้ที่อื่นตามที่ 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราพร  มณีบู่ นางสาวพัชราพร  มณีบู่ จ้างเหมาบริการ
ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  

๑๑ จ้างเหมาบริการงานบนัทึกข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏบิติัหนา้ที่อื่นตามที่ 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวคมคาย  มหาโคตร นางสาวคมคาย  มหาโคตร จ้างเหมาบริการ
ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดอืนมนีาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

12 จ้างเหบริการสูบส้วมตลาดสด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 2,500.00        เฉพาะเจาะจง นางหนเูกียว  ทุมพัฒน์ นางหนเูกียว  ทุมพัฒน์ จ้างเหมาบริการ
13 หนงัสือพิมพ์และนติยสารเทคโนโลยีชาวบา้น 490.00          เฉพาะเจาะจง ร้านจรรยา ร้านจรรยา จ าหนา่ยเอง
14  ซ้ือเจลล้างมือมีแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซนต์  2,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญโอสถ ร้านยิ่งเจริญโอสถ จ าหนา่ยเอง
15 จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของ 10,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยสถาบันราชภัฎสกลนคร มหาวทิยาลัยสถาบันราชภัฎสกลนคร จ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จ านวน ๔ ด้าน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 
16 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน จ านวน ๗๐๐ ตัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 2,100.00        เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์   หสัจันทอง นายปราโมทย์   หสัจันทอง จ้างเหมาบริการ

 คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๒๕๖๓ 

17 จ้างซ่อมเคร่ืองขยายเสียงหอกระจายข่าว บา้นทรายค า หมูท่ี่ ๔ จ านวน ๑ ชุด 1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนนิจาซาวด์ ร้านนนิจาซาวด์ จ้างเหมาบริการ
18 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหนา้กากอนามัยในการโครงการพลังคนไทย 14,148.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนวลสมัย ร้านนวลสมัย จ าหนา่ยเอง

ร่วมใจปอ้งกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
19 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จ านวน ๒ รายการ 24,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนสกล ร้านเพื่อนสกล จ าหนา่ยเอง
20 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส านกัปลัด จ านวน ๒ รายการ 24,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนสกล ร้านเพื่อนสกล จ าหนา่ยเอง
21  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 650.00          เฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญศึกษาภณัฑ์ ร้านยิ่งเจริญศึกษาภณัฑ์ จ าหนา่ยเอง

 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๒๕๖๓ 

23 ซ้ือวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนขับา้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 17,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน BB วัสดุภณัฑ์ ร้าน BB วัสดุภณัฑ์ จ าหนา่ยเอง
คนปลอดภยัจาดโรคพิษสุนขับา้

24 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (รสจืด) ชนดิกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. 5,865.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหนา่ยเอง
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกมะนาว หมู ่๒ ต าบลหนองปลิง  

25 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (รสจืด) ชนดิกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. 9,853.20        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหนา่ยเอง
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู ่๕ ต าบลหนองปลิง  

26 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (รสจืด) ชนดิกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. 35,893.30      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหนา่ยเอง
ส าหรับโรงเรียนชุมชนบา้นหนองปลิง ต าบลหนองปลิง  

27 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (รสจืด) ชนดิกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. 36,832.20      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหนา่ยเอง

ที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก



ส าหรับโรงเรียนบา้นโคกมะนาวทันสมัย ต าบลหนองปลิง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
28 ซ้ืออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. 22,148.28      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหนา่ยเอง

ส าหรับโรงเรียนชุมชนบา้นหนองปลิง ต าบลหนองปลิง  
29  ซ้ืออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. 22,272.32      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหนา่ยเอง

 ส าหรับโรงเรียนบา้นโคกมะนาวทันสมัย ต าบลหนองปลิง  
30 ซ้ืออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. 3,619.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหนา่ยเอง

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกมะนาว หมูท่ี่ ๒ ต าบลหนองปลิง  
31  ซ้ืออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. 6,079.92        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหนา่ยเอง

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมูท่ี่ ๕ ต าบลหนองปลิง  
32 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,311.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ าหนา่ยเอง

จ ากัด (มหาชน) จ ากัด (มหาชน)

เหตุผลที่คัดเลือกที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


