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วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 19,128.06         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด จ าหน่ายเอง
2 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 19,628.14         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด จ าหน่ายเอง
3 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  5,250.84          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด จ าหน่ายเอง
4 อาหารเสริมพาสเจอร์ไรส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน.โคกมะนาว 3,125.50          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด จ าหน่ายเอง
5  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,960.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียง  พัฒคาต นางสาวเพียง  พัฒคาต จ้างเหมาบริการ

หนองปลิง หมู่ที่ ๕
6  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9,600.00          เฉพาะเจาะจง นางนิตยา      บิดร นางนิตยา      บิดร จ้างเหมาบริการ

บ้านโคกมะนาว  หมู่ที่ ๒
7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทก๊อปปี้ไลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัดบริษัทก๊อปปี้ไลน์ โอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด จ าหน่ายเอง
8 จ้างเหมาท าความสะอาดเก็บกวาดบริเวณ ตลาดนัด-ตลาดสด และ 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นางปราณี   สุรินทะ นางปราณี   สุรินทะ จ้างเหมาบริการ

บริเวณรอบๆพื้นที่พร้อมท าความสะอาดห้องน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต.
 หนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 

๙ จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมานพ    ผลาจันทร์ นายมานพ    ผลาจันทร์ จ้างเหมาบริการ
ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง  

๑๐ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา 8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายภูวนาถ  ผลาจันทร์ นายภูวนาถ  ผลาจันทร์ จ้างเหมาบริการ
มอบหมายในงานต่างๆของ อบต.หนองปลิง 

๑๑ จ้างบริการพนักงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม 8,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ   สุรินทะ นายสราวุฒิ   สุรินทะ จ้างเหมาบริการ
 ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ังตลอดจนซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  
และไฟฟ้าสาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายของ 
อบต.หนองปลิง  

๑๒ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านักงานและเคร่ืองตัดหญ้า 11,950.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอูน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอูน จ ากัด จ าหน่ายเอง
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๑๓ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง จ้างเหมาบริการ

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  
๑๔ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราพร  มณีบู่ นางสาวพัชราพร  มณีบู่ จ้างเหมาบริการ

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  
๑๕ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวคมคาย  มหาโคตร นางสาวคมคาย  มหาโคตร จ้างเหมาบริการ

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  
16 จ้างเหบริการสูบส้วมตลาดสด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 2,500.00          เฉพาะเจาะจง นางหนูเกียว  ทุมพัฒน์ นางจีน   ร่มเกษ จ้างเหมาบริการ

เหตุผลที่คัดเลือกที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

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

ที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก



17 หนังสือพิมพ์และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 490.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจรรยา ร้านจรรยา จ าหน่ายเอง
18 วัสดุส านักงานกองคลัง 1745 เฉพาะเจาะจง ร้านราชยานยนต์2 ร้านราชยานยนต์2 จ าหน่ายเอง

19 วัสดุส านักงานกองคลัง 2280 เฉพาะเจาะจง ร้านราชยานยนต์2 ร้านราชยานยนต์2 จ าหน่ายเอง
20 วัสดุส านักงานส านักปลัด 5040 เฉพาะเจาะจง ร้านพาษ์พาณฺชย์ ร้านพาษ์พาณิชย์ จ าหน่ายเอง

21 หมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ส านักปลัด 23300 เฉพาะเจาะจง ร้านกว้างคอมพิวเตอร์แอนท์ไอที ร้านกว้างคอมพิวเตอร์แอนท์ไอที จ าหน่ายเอง
22 วัคซีนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาคโรคพิษสุนัขบ้า   17500 เฉพาะเจาะจง ร้าน BB วัสดุภัณฑ์ ร้าน BB วัสดุภัณฑ์ จ าหน่ายเอง

ตามพระปณฺธษนศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 2563

23 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองแฟ็กช์ 3400 เฉพาะเจาะจง ร้านกว้างคอมพิวเตอร์แอนท์ไอที ร้านกว้างคอมพิวเตอร์แอนท์ไอที จ้างเหมาบริการ
23 วัสดุส านักงานกองคลัง 4800 เฉพาะเจาะจง ร้านราชยานยนต์2 ร้านราชยานยนต์2 จ าหน่ายเอง
23 ป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 310 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอินทร์ ร้านนาคะอินทร์ จ้างเหมาบริการ

ตามพระปณฺธษนศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 2563

24 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโครงสร้างเหล็กหอถังสูง 307000 เฉพาะเจาะจง หจก.วิเศษวัสดุก่อสร้าง หจก.วิเศษวัสดุก่อสร้าง จ้างเหมาบริการ
ไฟเบอร์กลาส บ้านทันสมัย หมู่ที่ ๓


