
แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1 กระดาษถา่ยเอกสาร เอ ๔ 4,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกจิ ร้านกนิรี จ าหน่ายเอง
2 ซ่อมล าโพงเคร่ืองเสียง 3,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนินจาซาวด์ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหน่ายเอง
3 จา้งเหมาประกอบอาหารในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2,500.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียง  พัฒคาต บริษัท พีอาร์มอเตอร์ จ ากดั จา้งเหมาบริการ

หนองปลิง สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๒

4 วัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ 3,350.00           เฉพาะเจาะจง ร้านราชยานยนต์ ๒ ร้านปัญญาโปรดักส์ จ าหน่ายเอง
5 วัสดุกอ่สร้าง จ านวน ๑๑ รายการ สร้างโครงเรือนต้นไม้ ลาน ร.๕ 21,589.31         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าจ ากัด (มหาชน) บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าจ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายเอง
6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,063 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าจ ากัด (มหาชน) บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าจ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายเอง
7 ซ่อมรถยนต์ฟอร์ด ทะเบียน บฉ ๔๙๒๕ สกลนคร 10,766 เฉพาะเจาะจง บริษัทพีอาร์มอเตอร์ จ ากดั บริษัทพีอาร์มอเตอร์ จ ากดั จา้งเหมาบริการ
8 วัสดุกอ่สร้าง จ านวน ๔ รายการ 689.25             เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าจ ากัด (มหาชน) บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าจ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายเอง
9 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 18,121.32         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
10 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 18,358.20         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
11 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  4,974.48           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
12 อาหารเสริมพาสเจอร์ไรส์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน.โคกมะนาว 2,961.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
13  จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 15,120.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียง  พัฒคาต นางสาวเพียง  พัฒคาต จา้งเหมาบริการ

หนองปลิง หมูท่ี่ ๕
14  จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางนิตยา      บิดร นางนิตยา      บิดร จา้งเหมาบริการ

บ้านโคกมะนาว  หมูท่ี่ ๒
15 เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 2,445.00           เฉพาะเจาะจง บริษทัก๊อปปีไ้ลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด บริษทัก๊อปปีไ้ลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด จ าหน่ายเอง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

16 จา้งเหมาท าความสะอาดเกบ็กวาดบริเวณ ตลาดนัด-ตลาดสด และ 8,000.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี   สุรินทะ นางปราณี   สุรินทะ จา้งเหมาบริการ

เหตุผลที่คัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธนัวาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวดัสกลนคร

ที่ งานซ้ือ/จา้ง

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก



บริเวณรอบๆพื้นที่พร้อมท าความสะอาดห้องน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต.
 หนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอนู จงัหวัดสกลนคร 

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

๑๘ จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถขยะและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา 8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายภูวนาถ  ผลาจนัทร์ นายภูวนาถ  ผลาจนัทร์ จา้งเหมาบริการ
มอบหมายในงานต่างๆของ อบต.หนองปลิง 

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

๒๐ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านักงานและเคร่ืองตัดหญ้า 12,300.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอูน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอูน จ ากัด จ าหน่ายเอง
๒๑ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง จา้งเหมาบริการ

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

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

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  
24 จา้งเหมาประกอบอาหารเที่ยงและเคร่ืองด่ืม ในการจดักจิกรรมในช่วง 800.00             เฉพาะเจาะจง นางจนี   ร่มเกษ นางจนี   ร่มเกษ จา้งเหมาบริการ

พระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร  โดยขบวนพยหุยาตรา
ทางชลมารค เนือ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 14.00 น.ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

25 ดอกไม้และวัสดุอปุกรณ์ประดับเวที โครงการวันพ่อแห่งชาติ 3,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.รุ่งเรือง ร้าน ว.รุ่งเรือง จ าหน่ายเอง
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

26 พานพุ่มดอกไม้ ขนาด ๕" สีเหลือง โครงการวันพ่อแห่งชาติ 900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหน่ายเอง
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เหตุผลที่คัดเลือกที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



27 น้ าแขง็และน้ าถว้นในการจดัท ากจิกรรมจติอาสาเนือ่งในวันสมเด็จ 860.00             เฉพาะเจาะจง  ร้านยิ่งเจริญศึกษาภัณฑ์ ร้านยิ่งเจริญศึกษาภัณฑ์ จ าหน่ายเอง
พระเจา้ตากสินมหาราช “พัฒนาถนนเฉลิมพระเกยีรติและ
ถนนบริเวณศูนยร์าชการ” อ าเภอนิคมน้ าอนู  จงัหวัดสกลนคร 

28 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมโครงการแขง่ขนักฬีาระหว่าง 18,195.00         เฉพาะเจาะจง  นางสาวเพียง พัฒคาต นางสาวเพียง พัฒคาต จา้งเหมาบริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ระหว่าง
วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2562  ณ  โรงเรียนนิคมน้ าอนูเจริญวิทยา  

29 เวชภัณฑ์และอปุกรณ์เวชภัณฑ์วัสดุอปุกรณ์จดัเตรียมงานโครงการแขง่ขนักฬีา 1,490.00           เฉพาะเจาะจง  ร้านปัญญาโปรดักส์ ร้านปัญญาโปรดักส์ จ าหน่ายเอง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนนิคมน้ าอนูเจริญวิทยา  

30 ป้ายโครงการแขง่ขนักฬีาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 1,090.00           เฉพาะเจาะจง  ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ
พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2562    ณ 
 โรงเรียนนิคมน้ าอนูเจริญวิทยา  

31 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงโครงการแขง่ขนักฬีาระหว่างองค์กรปกครอง 10,000.00         เฉพาะเจาะจง  นายปัญญา   บุญสุข นายปัญญา   บุญสุข จา้งเหมาบริการ
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่
 24 – 25 ธันวาคม 2562    ณ  โรงเรียนนิคมน้ าอนูเจริญวิทยา  

32 ชุดกฬีา ถว้ยรางวัล อปุกรณ์กฬีา โครงการแขง่ขนักฬีาระหว่างองค์กรปกครอง 102,327.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านปัญญาโปรดักส์ ร้านปัญญาโปรดักส์ จ าหน่ายเอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 24 – 25
 ธันวาคม 2562  ณ  โรงเรียนนิคมน้ าอนูเจริญวิทยา  

33 หนังสือพิมพ์และนิตยสารเทคโนโลยชีาวบ้าน 510.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจรรยา ร้านจรรยา จ าหน่ายเอง


