
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1 เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 3,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทกอ๊ปปีไ้ลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากดั บริษัทกอ๊ปปีไ้ลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากดั
2 จา้งเหมาท าความสะอาดเกบ็กวาดบริเวณ ตลาดนัด-ตลาดสด และ 8,000.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี   สุรินทะ นางปราณี   สุรินทะ

บริเวณรอบๆพื้นที่พร้อมท าความสะอาดห้องน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต.
 หนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอนู จงัหวัดสกลนคร 

๓ จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมานพ    ผลาจนัทร์ นายมานพ    ผลาจนัทร์
ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง  

๔ จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถขยะและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา 8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายภูวนาถ  ผลาจนัทร์ นายภูวนาถ  ผลาจนัทร์
มอบหมายในงานต่างๆของ อบต.หนองปลิง 

๕ จา้งบริการพนักงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าเกี่ยวกบัการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม 8,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ   สุรินทะ นายสราวุฒิ   สุรินทะ
 ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ังตลอดจนซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน  
และไฟฟ้าสาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 
อบต.หนองปลิง  

๖ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านักงาน 8,360.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอนู จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอนู จ ากดั
๗ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  
๘ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราพร  มณีบู่ นางสาวพัชราพร  มณีบู่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  
๙ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวคมคาย  มหาโคตร นางสาวคมคาย  มหาโคตร

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  
10 จา้งเหบริการสูบส้วมตลาดสด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 2,500.00           เฉพาะเจาะจง นางหนูเกยีว  ทุมพัฒน์ นางหนูเกยีว  ทุมพัฒน์
11 หนังสือพิมพ์และนิตยสารเทคโนโลยชีาวบ้าน 510.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจรรยา ร้านจรรยา
12 จา้งเหมาบริการสูบส้วม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 800.00             เฉพาะเจาะจง นางหนูเกยีว  ทุมพัฒน์ นางหนูเกยีว  ทุมพัฒน์
13 ซ่อมกาน้ าร้อน อปพร. 250.00             เฉพาะเจาะจง ร้านนินจาซาวด์ ร้านนินจาซาวด์
14 วัสดุส านักงานส านักปลัด 6,600.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสกลวัฒนกจิ ห้างหุน้ส่วนสกลวัฒนกจิ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวดัสกลนคร

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



15 วัสดุส านักงานกองคลัง 4,115.00           เฉพาะเจาะจง ร้านราชยานยนต์ ๒ ร้านราชยานยนต์ ๒
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
16 ชุดอปุกรณ์ส าหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ด้านส่ือ DLTV ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 25,500.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภูริพัฒน์ กรุ๊ป ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภูริพัฒน์ กรุ๊ป

บ้านโคกมะนาว
17 วัสดุไฟฟ้า 14,262.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลบอส์ลเฮ้า จ ากดั มหาชน บริษัทโกลบอส์ลเฮ้า จ ากดั มหาชน
18 วัสดุไฟฟ้า 9,905.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนิคมน้ าอนู โซล่าเซลล์ แอนด์ ร้านนิคมน้ าอนู โซล่าเซลล์ แอนด์

อเิล็กทรอนิกส์ อเิล็กทรอนิกส์
19 วัสดุส านักงานกองคลัง 950 เฉพาะเจาะจง
20 วัสดุกอ่สร้าง 715 เฉพาะเจาะจง
21 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น 1,700,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทพีพีพีรีไซคล่ิง จ ากดั บริษัทพีพีพีรีไซคล่ิง จ ากดั

สน.ถ.๑๓๑-๐๑ สายบ้านทันสมัย  บ้านหนองผักเทียม บ้านหนองผักเทียม 
หมูท่ี่ ๑ ต าบลหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที (รสจดื) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. 5,090.82           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู ่๒ ต าบลหนองปลิง  
(ช่วงปิดเทอม กรณีเหตุพิเศษ (การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

23 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที (รสจดื) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. 8,969.54           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู ่๕ ต าบลหนองปลิง  
(ช่วงปิดเทอม กรณีเหตุพิเศษ (การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

24 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที (รสจดื) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. 38,302.36         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั
ส าหรับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง  
(ช่วงปิดเทอม กรณีเหตุพิเศษ (การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

25 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที (รสจดื) ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. 40,726.56         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั
ส าหรับโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย ต าบลหนองปลิง 

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวดัสกลนคร

เหตุผลที่คัดเลือก
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