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วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

๑ จา้งเหมาบริการประกอบอาหารส าหรับเล้ียงเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  17,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียง  พัฒคาต นางสาวเพียง  พัฒคาต จา้งเหมาบริการ
๒ จา้งเหมาบริการประกอบอาหารส าหรับเล้ียงเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว  10,500.00           เฉพาะเจาะจง นางนิตยา   บิดร นางนิตยา   บิดร จา้งเหมาบริการ
๓ เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร  3,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ก๊อปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษทั ก๊อปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด จา้งเหมาบริการ
๔ จา้งเหมาท าความสะอาดเกบ็กวาดบริเวณ ตลาดนัด-ตลาดสด และบริเวณรอบ ๆ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางปราณี     สุรินทะ นางปราณี     สุรินทะ จา้งเหมาบริการ

พื้นที่พร้อมท าความสะอาดห้องน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต. หนองปลิ
๕ จา้งเหมาบริการพนักงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้า  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ    สุรินทะ นายสราวุฒิ    สุรินทะ จา้งเหมาบริการ

มอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง 
๖ จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายมานพ     ผลาจนัทร์ นายมานพ     ผลาจนัทร์ จา้งเหมาบริการ

บัญชามอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง   
๗ จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถขยะและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ      ผลาจนัทร์ นายเผด็จ      ผลาจนัทร์ จา้งเหมาบริการ

ในงานต่างๆของ อบต.หนองปลิง  
๘ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง จา้งเหมาบริการ

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

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ  อบต.หนองปลิง  
๑๐ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสราพร    มณีบู่ นางสาวภัสราพร    มณีบู่ จา้งเหมาบริการ

ผู้บังคับบัญชามอบหมายของ อบต.หนองปลิง  
๑๑ จา้งเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารส านักงาน และปฏิบัติหน้าที่ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางงามตา         โยธายทุธ นางงามตา         โยธายทุธ จา้งเหมาบริการ

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ มอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง  
๑๒ จา้งเหมาบริการในการจดัเกบ็ค่าน้ าประปา จ านวน ๓ หมูบ่้าน (ม.๔,๕,๘) 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางศิรินญา      โยธายทุธ นางศิรินญา      โยธายทุธ จา้งเหมาบริการ

 และส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายของ อบต.หนองปลิง  
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(ราคากลาง)
๑๓ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านักงานและเคร่ืองตัดหญ้า  10,700.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอูน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอนู จ ากดั จ าหน่ายเอง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอนู  จงัหวัดสกลนคร

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



๑๕ อาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรท์ โรงเรียนบ้านโคกมะนาว - ทันสมัย 21,417.90           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
๑๗ อาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรท์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  5,803.56             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
๑๙ อาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรท์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว 3,454.50             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
๒๑ อาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรท์  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 21,141.54           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
๒๓ อาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที นมกล่อง โรงเรียนบ้านโคกมะนาว - ทันสมัย 36,363.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
๒๕ อาหารเสริม (นม)ย ูเอช ที นมกล่อง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  9,853.20             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
๒๗ อาหารเสริม (นม) ย ูเอช ที นมกล่องศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว 5,865.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
๒๙ อาหารเสริม (นม)ย ูเอช ที นมกล่อง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 35,893.80           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จ าหน่ายเอง
๓๑ วัสดุกอ่สร้าง (ยางมะตอย) 17,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด มหาชน บริษทัสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด มหาชน จ าหน่ายเอง
๓๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,775.00           เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด มหาชน บริษทัสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด มหาชน จ าหน่ายเอง
๓๕ จา้งเหมาบริการประกอบอาหารส าหรับเล้ียงเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  17,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียง  พัฒคาต นางสาวเพียง  พัฒคาต จา้งเหมาบริการ
๓๗ จา้งเหมาบริการประกอบอาหารส าหรับเล้ียงเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว  10,500.00           เฉพาะเจาะจง นางนิตยา   บิดร นางนิตยา   บิดร จา้งเหมาบริการ
๓๙ เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร  3,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ก๊อปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษทั ก๊อปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด จา้งเหมาบริการ
๔๑ จา้งเหมาท าความสะอาดเกบ็กวาดบริเวณ ตลาดนัด-ตลาดสด และบริเวณรอบ ๆ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางปราณี     สุรินทะ นางปราณี     สุรินทะ จา้งเหมาบริการ

พื้นที่พร้อมท าความสะอาดห้องน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต. หนองปลิง
๔๒ จา้งเหมาบริการพนักงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้า  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ    สุรินทะ นายสราวุฒิ    สุรินทะ จา้งเหมาบริการ

บัญชามอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง 
๔๓ จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายมานพ     ผลาจนัทร์ นายมานพ     ผลาจนัทร์ จา้งเหมาบริการ

ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง   
๔๔ จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถขยะและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นายเผด็จ      ผลาจนัทร์ นายเผด็จ      ผลาจนัทร์ จา้งเหมาบริการ

มอบหมายในงานต่างๆของ อบต.หนองปลิง  
๔๕ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง จา้งเหมาบริการ

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ของ อบต.หนองปลิง  
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
๔๖ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวคมถาย   มหาโคตร นางสาวคมถาย   มหาโคตร จา้งเหมาบริการ

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ  อบต.หนองปลิง  
๔๗ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่น 9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสราพร    มณีบู่ นางสาวภัสราพร    มณีบู่ จา้งเหมาบริการ

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายของ อบต.หนองปลิง  

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก



48 จา้งเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารส านักงาน และปฏิบัติหน้าที่ 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางงามตา         โยธายทุธ นางงามตา         โยธายทุธ จา้งเหมาบริการ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ มอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง  

๔๙ จา้งเหมาบริการในการจดัเกบ็ค่าน้ าประปา จ านวน ๓ หมูบ่้าน (ม.๔,๕,๘) 8,000.00             เฉพาะเจาะจง นางศิรินญา      โยธายทุธ นางศิรินญา      โยธายทุธ จา้งเหมาบริการ
และส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายของ อบต.หนองปลิง  


