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วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร เดอืน มนีาคม  ๒๕๖๒ 3,500.00   วธิเีฉพาะเจาะจงบริษัท กอ๊ปปีไ้ลน ์โอเอ แอนด ์ซัพพลาย จ ากดับริษัท กอ๊ปปีไ้ลน ์โอเอ แอนด ์ซัพพลาย จ ากดัจ าหนา่ยเอง

2 จา้งเหมาท าความสะอาดเกบ็กวาดบริเวณ ตลาดนัด-ตลาดสด และบริเวณรอบๆพื้นทีพ่ร้อมท าความสะอาด 8,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนางปราณี   สุรินทะ นางปราณี   สุรินทะ จา้งเหมาบริการ

ห้องน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต. หนองปลงิ อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร เดอืนเมษายน  ๒๕๖๒

3 จา้งเหมาบริการพนักงานประจ ารถยนตบ์รรทุกน้ า และปฏบิัตหินา้ทีต่ามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่งๆ 8,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนายมานพ    ผลาจันทร์ นายมานพ    ผลาจันทร์ จา้งเหมาบริการ

ของ อบต.หนองปลงิ เดอืน เมษายน ๒๕๖๒

4 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถขยะและปฏบิัตหินา้ทีต่ามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมายในงานตา่งๆของ 8,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนายภูวนาถ  ผลาจันทร์ นายภูวนาถ  ผลาจันทร์ จา้งเหมาบริการ

อบต.หนองปลงิ เดอืน เมษายน  ๒๕๖๒

5 จา้งบริการพนักงานซ่อมบ ารุงไฟฟา้เกีย่วกบัการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ตดิตัง้ตลอดจน 8,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนายสราวุฒ ิ  สุรินทะ นายสราวุฒ ิ  สุรินทะ จา้งเหมาบริการ

ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟา้ภายในหมูบ่า้น  และไฟฟา้สาธารณะ และปฏบิัตหินา้ทีอ่ืน่ตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย

ของ อบต.หนองปลงิ เดอืน เมษายน  ๒๕๖๒

6 น้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ส าหรับรถยนตส์ านักงานและเคร่ืองตัดหญ้า เดอืน เมษายน    ๒๕๖๒ 18,750.00  วธิเีฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน จ ากดัสหกรณ์การเกษตรนคิมน้ าอูน จ ากดัจ าหนา่ยเอง

7 จา้งเหมาบริการงานบันทกึขอ้มลู อบต.หนองปลงิ และปฏบิัตหินา้ทีอ่ืน่ตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย ของ 9,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนางสาวบุษลนิ   ดวงสทีอง นางสาวบุษลนิ   ดวงสทีอง จา้งเหมาบริการ

อบต.หนองปลงิ เดอืนเมษายน  ๒๕๖๒

8 จา้งเหมาบริการงานบันทกึขอ้มลู อบต.หนองปลงิ และปฏบิัตหินา้ทีอ่ืน่ตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย ของ 9,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนางสาวพัชราพร  มณีบู่ นางสาวพัชราพร  มณีบู่ จา้งเหมาบริการ

อบต.หนองปลงิ เดอืน เมษายน  ๒๕๖๒

9 จา้งเหมาบริการงานบันทกึขอ้มลู อบต.หนองปลงิ และปฏบิัตหินา้ทีอ่ืน่ตามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย ของ 9,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนางสาวคมคาย  มหาโคตร นางสาวคมคาย  มหาโคตร จา้งเหมาบริการ

อบต.หนองปลงิ เดอืนเมษายน   ๒๕๖๒

10 จา้งเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารส านักงาน และปฏบิัตหินา้ทีต่ามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมาย 8,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนางงามตา   โยธายุทธ นางงามตา   โยธายุทธ จา้งเหมาบริการ

ในงานตา่ง ๆ ของ อบต.หนองปลงิ เดอืน เมษายน  ๒๕๖๒

11 จา้งเหมาบริการในการดูแลรักษาสวนรวมน้ าใจไทน้ าอูน และปฏบิัตหินา้ทีต่ามทีผู้่บังคับบัญชามอบหมายของ 8,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนางศริินญา  โยธายุทธ นางศริินญา  โยธายุทธ จา้งเหมาบริการ

 อบต.หนองปลงิ เดอืน เมษายน   ๒๕๖๒

12 หนังสอืพมิพแ์ละนติยสารเทคโนโลยีชาวบา้น 500.00      วธิเีฉพาะเจาะจงร้านจรรยา ร้านจรรยา จ าหนา่ยเอง

13 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลงิ เดอืนเมษายน 2562 10,640.00  วธิเีฉพาะเจาะจงนางสาวเพยีง  พัฒคาต นางสาวเพยีง  พัฒคาต จา้งเหมาบริการ

14 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกมะนาว เดอืนเมษายน 2562 3,080.00   วธิเีฉพาะเจาะจงนางนติยา  บดิร นางนติยา  บดิร จา้งเหมาบริการ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒
องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองปลงิ  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวดัสกลนคร

ที่ งานซ้ือ/จา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผล

(ราคากลาง) ทีไ่ดรั้บคัดเลอืก

15 ปา้ยไวนลิโครงการวันผู้สูงวัย ไทหนองปลงิ วันที ่11 เมษายน 2562  ณ วดัโพนสุง ต าบลหนองปลงิ 487.00 วธิเีฉพาะเจาะจงร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จา้งเหมาบริการ

16 จา้งเหมาเวทเีคร่ืองเสยีงตามโครงการวันผู้สูงวัยไทหนองปลงิ วนัที ่11 เมษายน 2562 30,000 วธิเีฉพาะเจาะจงนายสุวรรณ สมขงั นายสุวรรณ สมขงั จา้งเหมาบริการ

17 จา้งเหมามหรสพโครงการวันผู้สูงวัยไทหนองปลงิ วนัที ่11 เมษายน 2562 15,000 วธิเีฉพาะเจาะจงนายบัญชา   กอ้งเวหา นายบัญชา   กอ้งเวหา จา้งเหมาบริการ

18 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ รหัสด 420/49/0005-1 ส านักปลัด 1,500 วธิเีฉพาะเจาะจงร้าน พทีเีจ แอร์ ร้าน พทีเีจ แอร์ จา้งเหมาบริการ

19 จา้งเหมารถยนตโ์ดยสารรับจา้ง 6 ลอ้ จ านวน 2 คัน โครงการจติอาสาพระราชทาน (เขา้ร่วมพธิร่ีวมตักน้ า 4,000 วธิเีฉพาะเจาะจงนายนติธพิล  มะลทิอง นายนติธพิล  มะลทิอง จา้งเหมาบริการ

ศักดิส์ทิธิ์) วันที ่6 เมษายน 2562

20 วัสดุกอ่สร้างแพตดิตัง้เคร่ืองสูบน้ า ขนาด ๓ แรงมา้ โครงสร้างเหล็ก จ านวน 3 รายการ 5,775.00 วธิเีฉพาะเจาะจงบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส ์จ ากดั มหาชนบริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส ์จ ากดั มหาชน จ าหนา่ยเอง

21 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 7500 วธิเีฉพาะเจาะจงร้านชวีาพันธุไ์ม้ ร้านชวีาพันธุไ์ม้ จ าหนา่ยเอง

22 หนา้แปนปัม้น้ า M/S 3 HP จ านวน 1 ชดุ 2,590.00 วธิเีฉพาะเจาะจงหจก.ขอนแกน่การไฟฟา้ สกลนคร หจก.ขอนแกน่การไฟฟา้ สกลนคร จ าหนา่ยเอง

23 วัสดุคอมพวิเตอร์  จ านวน 1 รายการ 170 วธิเีฉพาะเจาะจงหจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหนา่ยเอง

24 วัสดุกอ่สร้างแพตดิตัง้เคร่ืองสูบน้ า ขนาด ๓ แรงมา้ โครงสร้างเหล็ก จ านวน 2 รายการ 3,120.00 วธิเีฉพาะเจาะจงร้ายนวาริชค้าไม้ ร้ายนวาริชค้าไม้ จ าหนา่ยเอง

25 วัสดุคอมพวิเตอร์  จ านวน 5 รายการ 1,810.00 วธิเีฉพาะเจาะจงบริษที กอ๊ปปีไ้ลน ์โอเอ แอนดซั์พพลายจ ากดับริษที กอ๊ปปีไ้ลน ์โอเอ แอนดซั์พพลายจ ากดัจ าหนา่ยเอง

26 เคร่ืองตัดหญ้าขอ้แขง็ จ านวน 2 เคร่ือง 19,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจงร้านปัญญาโปรดักส์ ร้านปัญญาโปรดักส์ จ าหนา่ยเอง

27 ชดุ อปพร.พร้อมเคร่ืองแตง่กาย,หมวก ,เขม็ขดั,รองเทา้,เสื้อคอกลมแขนสัน้, ถงุเทา้ จ านวน 20 ชดุ 33,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจงร้านรัตนฎ์าบูตกิ ร้านรัตนฎ์าบูตกิ จา้งเหมาบริการ

28 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 16 รายการ 16,645.00 วธิเีฉพาะเจาะจงหจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหนา่ยเอง

29 วัสดุกอ่สร้างแพตดิตัง้เคร่ืองสูบน้ า ขนาด ๓ แรงมา้ โครงสร้างเหล็ก จ านวน 3 รายการ 4,780.00 วธิเีฉพาะเจาะจงหจก.วเิศษวัสดุกอ่สร้าง หจก.วเิศษวัสดุกอ่สร้าง จ าหนา่ยเอง

30 วัสดุส านักงาน ส านักปลัด จ านวน 3 รายการ 6,080.00 วธิเีฉพาะเจาะจงหจก.สกลวัฒนกจิ หจก.สกลวัฒนกจิ จ าหนา่ยเอง

31 ถว้ยรางวัล โครงการแขง่ขนักฬีา อบต.หนองปลงิ ตา้นยาเสพตดิ ประจ าป ี2562จ านวน 3 รายการ 3,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจงร้าน ทซีี สปอร์ต ร้าน ทซีี สปอร์ต จ าหนา่ยเอง

32 วัสดุเตรียมงานโครงการแขง่ขนักฬีา อบต.หนองปลงิ ตา้นยาเสพตดิ ประจ าป ี2562 1,020.00 วธิเีฉพาะเจาะจงหจก.วเิศษวัสดุกอ่สร้าง หจก.วเิศษวัสดุกอ่สร้าง จ าหนา่ยเอง

33 วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 9 รายการ 815.00 วธิเีฉพาะเจาะจงหจก.วเิศษวัสดุกอ่สร้าง หจก.วเิศษวัสดุกอ่สร้าง จ าหนา่ยเอง

34 ปา้ยไวนลิ โครงการแขง่ขนักฬีา อบต.หนองปลงิ ตา้นยาเสพตดิ ประจ าป ี2562 260.00 วธิเีฉพาะเจาะจงร้านนาคะอนิทร์ ร้านนาคะอนิทร์ จ าหนา่ยเอง

35 ชดุกฬีาและอุปกรณ์กฬีา โโครงการแขง่ขนักฬีา อบต.หนองปลงิ ตา้นยาเสพตดิ ประจ าป ี2562 53,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจงร้าน ทซีี สปอร์ต ร้าน ทซีี สปอร์ต จ าหนา่ยเอง

ที่ งานซ้ือ/จา้ง ผู้ไดรั้บการคัดเลอืกและราคาผู้ไดรั้บการคัดเลอืกและราคา ผู้ไดรั้บการคัดเลอืกและราคา


