
แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

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

บริเวณรอบๆพื้นที่พร้อมท าความสะอาดห้องน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต.
 หนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอนู จงัหวัดสกลนคร 

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

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

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

๖ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านักงานและเคร่ืองตัดหญ้า 4,310.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอนู จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอนู จ ากดั จ าหน่ายเอง
๗ จา้งเหมาบริการงานบันทึกขอ้มูล อบต.หนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง จา้งเหมาบริการ

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

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

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ของ อบต.หนองปลิง  
10 จา้งเหบริการสูบส้วมตลาดสด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 2,500.00          เฉพาะเจาะจง นางหนูเกยีว  ทุมพัฒน์ นางหนูเกยีว  ทุมพัฒน์ จา้งเหมาบริการ

11 หนังสือพิมพ์และนิตยสารเทคโนโลยชีาวบ้าน 490.00            เฉพาะเจาะจง ร้านจรรยา ร้านจรรยา จ าหน่ายเอง
12 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๒ รายการ 600 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาโปรดักส์ ร้านปัญญาโปรดักส์ จ าหน่ายเอง

13 วัสดุส านักงานกองช่าง 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พาณิชย์ ร้านพงษ์พาณิชย์ จ าหน่ายเอง
14 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์บรรทุกขยะ ,เล่ือยโซ่ยนต์ และเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน ๗ รายการ1,370 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามการช่าง ร้านสยามการช่าง จ าหน่ายเอง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวดัสกลนคร

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก



15 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,050 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหน่ายเอง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
16 จา้งโครงการวางท่อเมนต์ระบบประปา บ้านหนองผักเทียม หมูท่ี่ ๑ 335,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิเศษวัสดุกอ่สร้าง จา้งเหมาบริการ

และปรับปรุงระบบประปาหอถงัสูงโครงสร้างเหล็กไฟเบอร์กลาส ๔ ใบ 
พร้อมระบบสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๑ ชุด 

17 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประเกบ็ท่อส่งน้ าปัม้น้ าท้ายรถน้ าทะเบียน บ 5059 600 เฉพาะเจาะจง ร้านพาเจริญ ร้านพาเจริญ จ าหน่ายเอง
18 จา้งโครงการกอ่สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศรีเมือง หมูท่ี่ ๗ 220,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิเศษวัสดุกอ่สร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิเศษวัสดุกอ่สร้าง จา้งเหมาบริการ

เส้นสวน นายธวัติ พัฒคาต
19 จา้งโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านหนองปลิง 307,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิเศษวัสดุกอ่สร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ส.ศศิวรรณ์กอ่สร้างจา้งเหมาบริการ

หมูท่ี่ ๕ เส้นบ้านนางสุดใจ เกตุสุวรรณ ถงึโรงพยาบาลนิคมน้ าอนู
20 จา้งโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านทรายค า 199,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิเศษวัสดุกอ่สร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ส.ศศิวรรณ์กอ่สร้างจา้งเหมาบริการ

หมูท่ี่ ๔ เส้นรอบบ้าน
21  จา้งโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านโคกมะนาว 408,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แกว้ศิริกอ่สร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แกว้ศิริกอ่สร้าง จา้งเหมาบริการ

หมูท่ี่ ๒ เส้นบ้าน นายสมัย บุญสิทธิ์ ถงึวัดป่าบ้านหนองปลิง
22 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 748 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ

ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๒ ป้าย

23  จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/51/0011 3,950 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าใสไอที ร้านน้ าใสไอที จ าหน่ายเอง
 (นายช่างโยธา)

24  ซ้ือขวดเปล่า ขวดพลาสติกพร้อมฝาปิดชนิดหัวปัม๊ ขนาด ๕๐๐ มิล 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนเจริญ ร้านเพื่อนสกล จ าหน่ายเอง
25  จา้งจดัท าป้ายไวนิลจดุตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 254 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ

และป้ายไวนิลทางเขา้-ออก
26 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 3057 2,665.37 เฉพาะเจาะจง บริษัทสกลนครนิสสันเซลส์สกลนคร บริษัทสกลนครนิสสันเซลส์สกลนคร จา้งเหมาบริการ
27 จา้งท าและปรับปรุงเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  5,000 เฉพาะเจาะจง นางจติรารัตน์  ธรรมโหร นางจติรารัตน์  ธรรมโหร จา้งเหมาบริการ
28 จา้งปะยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๗๑๒ สกลนคร 500 เฉพาะเจาะจง ร้านนิคมการยาง ร้านนิคมการยาง จา้งเหมาบริการ
29 ท าป้ายไวนิลศูนยป์ฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกนัไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และป้ายปิดสถานที่ชั่วคราว 585 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ
30 จา้งโครงการวางท่อเมนต์ระบบประปา บ้านหนองปลิง หมูท่ี่ ๕ 17,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิเศษวัสดุกอ่สร้าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ส.ศศิวรรณ์กอ่สร้าง

เส้นบ้านนางสุดใจ เกตุสุวรรณ ถงึบ้านนางค่ า สุรินทะ

เหตุผลที่คัดเลือกที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


