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วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,810 เฉพาะเจาะจงบริษัท กอ๊ปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดับริษัท กอ๊ปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดัจ าหน่ายเอง
2 จา้งท าวุฒิบัตรและเอกสารประกอบอบรมโครงการฝึกอบรมจดัต้ังอปพร. 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนครสวรรค์กอ๊ปปี้ ร้านนครสวรรค์กอ๊ปปี้ จา้งเหมาบริการ
3 จา้งบริการเกบ็ค่าน้ าประปาพฤษภาคม 8,000 เฉพาะเจาะจงนางศิรินญา   โยธายุทธ นางศิรินญา   โยธายุทธ จา้งเหมาบริการ
4 จา้งบริการขบัรถยนต์บรรทุกขยะพฤษภาคม 8,000 เฉพาะเจาะจงนายมานพ     ผลาจนัทร์ นายมานพ     ผลาจนัทร์ จา้งเหมาบริการ
5 จา้งบริการดูแลรักษาความสะอาดตลาดนัดตลาดสดพฤษภาคม 8,000 เฉพาะเจาะจงนางปราณี    สุรินทะ นางปราณี    สุรินทะ จา้งเหมาบริการ
6 จา้งบริการดูแลรักษาความสะอาดส านักงานพฤษภาคม 8,000 เฉพาะเจาะจงนางงามตา   โยธายุทธ นางงามตา   โยธายุทธ จา้งเหมาบริการ
7 จา้งบริการบันทึกขอ้มูลกองคลังพฤษภาคม 9,000 เฉพาะเจาะจงนางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง นางสาวบุษลิน   ดวงสีทอง จา้งเหมาบริการ
8 จา้งบริการบันทึกขอ้มูลกองช่างพฤษภาคม 9,000 เฉพาะเจาะจงนางสาวคมคาย  มหาโคตร นางสาวคมคาย  มหาโคตร จา้งเหมาบริการ
9 จา้งบริการพนักงานประจ ารถยนต์บรรทุกน้ าพฤษภาคม 8,000 เฉพาะเจาะจงนายภูวนาถ      ผลาจนัทร์ นายภูวนาถ      ผลาจนัทร์ จา้งเหมาบริการ

10 จา้งเหมาบริการรถยนต์โดยสารโครงการกจิกรรมจติอาสาพระราชทาน 4,000 เฉพาะเจาะจงนายนิตธิพล     มะลิทอง นายนิตธิพล     มะลิทอง จา้งเหมาบริการ
(กจิกรรมเขา้ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

11 จา้งเหมาบริการรถยนต์โดยสารโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4,000 เฉพาะเจาะจงนายนิตธิพล     มะลิทอง นายนิตธิพล     มะลิทอง จา้งเหมาบริการ
และส่ิงแวดล้อม 

12 จา้งเหมาบริการรถยนต์ร่วมกจิกรรมพิธีเปิดดขบวนแห่โคมบัวบูชา 4,000 เฉพาะเจาะจงนายนิตธิพล     มะลิทอง นายนิตธิพล     มะลิทอง จา้งเหมาบริการ
 เทศกาลวันวิสาขชูา 

13 จา้งเหมาประกอบอาหารประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที2่  2,500 เฉพาะเจาะจงนางสาวเพียง   พัฒคาต นางสาวเพียง   พัฒคาต จา้งเหมาบริการ
14 จา้งเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว 3,080 เฉพาะเจาะจงนางนิตยา        บิดร นางนิตยา        บิดร จา้งเหมาบริการ
15 จา้งเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอปงลิง 10,640 เฉพาะเจาะจงนางสาวเพียง   พัฒคาต นางสาวเพียง   พัฒคาต จา้งเหมาบริการ
16 จา้งเหมารถยนต์โดยสารโครงการจติอาสาพระราชทาน 4,000 เฉพาะเจาะจงนายนิตธิพล     มะลิทอง นายนิตธิพล     มะลิทอง จา้งเหมาบริการ

เขา้ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักด์ิสิทธ์ิ 
17 ชุดกฬีาและอปุกรณ์กฬีาโครงการแขง่ขนักฬีา อบต.หนองปลิงต้านยาเสพติด 53,250 เฉพาะเจาะจง ร้านที ซี สปอร์ต ร้านที ซี สปอร์ต จา้งเหมาบริการ
18 จา้งเหมารประกอบอาหารโครงการกจิกรรมจติอาสา 5,000 เฉพาะเจาะจงนางสาวเพียง   พัฒคาต นางสาวเพียง   พัฒคาต จา้งเหมาบริการ

พระราชทานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
19 เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร พฤษภาคม 500 เฉพาะเจาะจงบริษัท กอ๊ปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดับริษัท กอ๊ปปีไ้ลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากดัจา้งเหมาบริการ
20 ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ า 2,350 เฉพาะเจาะจง ร้านต๋ันการช่าง ร้านต๋ันการช่าง จา้งเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองปลิง  อ้าเภอนิคมน ้าอูน  จังหวดัสกลนคร
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
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21 ซ่อมเร่ืองปรับอากาศ ส านักปลัด 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีทีเจ แอร์ ร้าน พีทีเจ แอร์ จา้งเหมาบริการ
22 ซ้ือถว้ยรางวัลโครงการแขง่ขนักฬีา อบต.หนองปลิง ต้านยาเสพติด 3,800 เฉพาะเจาะจง ร้านที ซี สปอร์ต ร้านที ซี สปอร์ต จ าหน่ายเอง
23 ดอกดาวเรือง7500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านชีวาพันธ์ุไม้ ร้านชีวาพันธ์ุไม้ จ าหน่ายเอง
24 น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน พฤษภาคม 18,750 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอนู จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอนู จ ากดั จ าหน่ายเอง
25 ป้ายโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 390 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ

(เทศกาลนต์วันสงกรานต์ 
26 ป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 390 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ
27 ป้ายไวนิลโครงการแขง่ขนักฬีา อบต.หนองปลิง ต้านยาเสพติด  260 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ
28 วัสดุกอ่สร้าง 510 เฉพาะเจาะจงหจก.วิเศษวัสดุกอ่สร้าง หจก.วิเศษวัสดุกอ่สร้าง จ าหน่ายเอง
29 วัสดุกอ่สร้างแพติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 4,780 เฉพาะเจาะจงหจก.วิเศษวัสดุกอ่สร้าง หจก.วิเศษวัสดุกอ่สร้าง จ าหน่ายเอง
30 วัสดุคอมพิวเตอร์ 760 เฉพาะเจาะจงหจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหน่ายเอง
31 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,645 เฉพาะเจาะจงหจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหน่ายเอง
32 วัสดุติดต้ังแพเคร่ืองสูบน้ า 3,120 เฉพาะเจาะจงหจก.วิเศษวัสดุกอ่สร้าง หจก.วิเศษวัสดุกอ่สร้าง จ าหน่ายเอง
33 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,275 เฉพาะเจาะจงหจก.ชัยวัฒน์อปุกรณ์ หจก.ชัยวัฒน์อปุกรณ์ จ าหน่ายเอง
34 วัสดุส านักงาน 1,800 เฉพาะเจาะจงหจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหน่ายเอง
35 วัสดุอปุกรณ์โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านย่ิงเจริญศึกษาภัณฑ์ ร้านย่ิงเจริญศึกษาภัณฑ์ จ าหน่ายเอง
36 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 12,232.22 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จา้งเหมาบริการ
37 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 10,495.10 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จา้งเหมาบริการ
38 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  2,750.44 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จา้งเหมาบริการ
39 อาหารเสริมพาสเจอร์ไรส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน.โคกมะนาว 796.18 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากดั จา้งเหมาบริการ
40  จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,200 เฉพาะเจาะจงนางสาวเพียง   พัฒคาต นางสาวเพียง   พัฒคาต จา้งเหมาบริการ

หนองปลิง หมูท่ี่ ๕
41  จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,400 นางนิตยา     บิดร นางนิตยา     บิดร จา้งเหมาบริการ

บ้านโคกมะนาว  หมูท่ี่ ๒

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก


